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1.1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę

subregiony lokalizacja drzewa i grupy drzew liczba

Roztocze Gorajskie Radecznica w gminie Radecznica

buki pospolite 9

lipy drobnolistne 5

dęby szypułkowe 1

klony pospolite 1

Roztocze 

Szczebrzeszyńskie

Górecko Kościelne w gminie Józefów
dęby szypułkowe

7

Florianka w gminie Zwierzyniec 1

Roztocze 

Tomaszowskie

Krasnobród 

Aleja kasztanowców białych 62

brzozy brodawkowe 73

klony pospolite 22

topole białe 12

Krasnobród Podzamek 
klony jaworowe 2

lipy drobnolistne 1

Bełżec 

lipy drobnolistne 74

leszczyny tureckie 1

jałowiec pospolity 1

Tarnawatka 

lipy drobnolistne

40

Kosobudy w gminie Zwierzyniec (w tym aleja 33 lip) 34

Roztocze Rawskie

Siedliska w gminie Lubycza Królewska dęby szypułkowe 26

Narol Wieś w gminie Narol

graby pospolite 1

jawory 3

jesiony wyniosłe 14

kasztanowce białe 1

klony 3

lipy drobnolistne 25

Osobliwości flory – pomniki przyrody ożywionej

W grupie 419 

pomników 

przyrody

ożywionej

przeważają:

- lipy 

drobnolistne,

- brzozy 

brodawkowe,

- kasztanowce 

białe,

- dęby 

szypułkowe.



1.1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę

Osobliwości flory – rezerwaty przyrody – leśne 

subregion leśne

Roztocze 

Tomaszowskie

Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec (starodrzew 

dębowo-lipowy) w gminie Jarczów

Zarośle (las jodłowo-bukowy) w gminie Tomaszów 

Lubelski

Debry (wąwozy lessowe – tzw. debry, starodrzew 

jodłowo-bukowy z gatunkami roślin górskich) 

k. Bondyrza w gminie Adamów

Święty Roch (starodrzew jodłowo-bukowy)w gminie 

Krasnobród

Roztocze 

Rawskie

Bukowy Las w Rudzie Różanieckiej w gminie Narol

Minokąt (starodrzew jodłowo-bukowy) w 

Kadłubiskach w gminie Narol

Jalinka (zbiorowisko grądu z udziałem jodły i 

skamieniałych drzew w glebie) w Siedliskach w 

gminie Lubycza Królewska



1.1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę

Osobliwości flory – rezerwaty przyrody – leśne 

subregion krajobrazowe

Roztocze 

Tomaszowskie

Nad Tanwią (krajobraz dolin rzek 

Tanwi i Jelenia z kaskadami 

„szumami", gatunkami chronionych 

roślin i zwierząt) w gminie Susiec

Szum (progi skalne, las łęgowy i ols, 

wyżynny mieszany bór jodłowy) w 

gminie Józefów

Czartowe Pole (przełom doliny 

Sopotu przez strefę krawędziową 

Roztocza, liczne kaskady, ruiny 

papierni z poł. XVIII w.) w gminie 

Józefów



1.1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę

Osobliwości flory – rezerwaty przyrody – florystyczne, torfowiskowe i stepowe  

subregion florystyczne torfowiskowe stepowe

Roztocze 

Tomaszowskie

Skrzypny Ostrów (modrzew polski) 

w gminie Tarnawatka

Nowiny (roślinność wodna 

i torfowiskowa bagien 

śródleśnych) w gminie 

Susiec

Roztocze Rawskie

Sołokiji (skupisko jałowca 

pospolitego) w Dziewięcierzu

w gminie Horyniec-Zdrój

źródła Tanwi (torfowiska 

wysokie i przejściowe 

z drzewostanami sosnowym, 

dębowym i bukowym) 

w gminie Narol

Machnowska Góra 
(roślinność 

kserotermiczna, storczyk 

purpurowy) w Machnowie 

w gminie Lubycza 

Królewska



1.1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę

Osobliwości flory – użytki ekologiczne 

subregion użytki leśne

Roztocze 

Rawskie

Sigiełka w Hucie Różanieckiej

Cmentarzysko w Hucie Złomy

Hutka w Hucie Złomy

Złomy w Hucie Złomy

Wroni Dół w Lipiu

Kurosica w Łukawicy

Marusia w Łukawicy

Jar w Płazowie

Skarpa w Płazowie

Weszka w Płazowie

Grochy w Rudzie Różanieckiej

subregion użytki wodne

Roztocze 

Tomaszowskie

Belfond – obszar źródlisk Wieprza i oczek 

wodnych w Hutkach-Namulu

Źródła Kaplicy na Wodzie 

w Krasnobrodzie

Stawy w Tarnawatce

Roztocze 

Rawskie

Kobyle Jezioro w Hucie Złomy

Suche Jezioro w Lipiu

Duży Staw w Nowym Bruśnie

Świerzbiączka (jezioro międzywydmowe) 

w Kadłubiskach koło Narola

Staw w Kadłubiskach koło Narola



1.1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę

Osobliwości flory – użytki ekologiczne 

subregion użytki roślinne użytki bagienne

Roztocze 

Szczebrzeszyńskie

stanowisko roślinności 

kserotermicznej 

Brodzka Góra

Roztocze 

Tomaszowskie

stanowisko roślinności 

kserotermicznej 

w Majdanie Górnym

Roztocze Rawskie

stanowiska roślinności 

kserotermicznej 

w Korhyniach

i Żurawcach

Bagna i Czerwone 

Bagno w Lipiu

Borki, Dworek, 

Mołodowce, Sałasze, 

Szkarady i Za 

Bagnami w Nowym 

Bruśnie

Spalone Bagno 

w Łówczy

subregion
użytki 

krajobrazowe

użytki 

torfowiskowe

Roztocze 

Rawskie

Nad Tanwią 

w Hucie 

Różanieckiej

Karczunek 

w Nowym 

Bruśnie



1.1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę

Osobliwości fauny – wybrane osobliwości awifauny

Rodzaj siedliska Gatunki ptaków

lasy o charakterze 

naturalnym 

bocian czarny; siniak; 

szponiaste (trzmielojad, bielik, 

kania czarna, orlik krzykliwy)

sowy (puchacz, sóweczka)

dzięcioły (zielonosiwy, średni, 

białogrzbiety)

wróblowate (zniczek, 

muchołówki)

zbiorowiska mokradeł 

i zbiorników wodnych

krzyżówka, perkozek, błotniak 

stawowy, perkoz dwuczuby

siedliska otwarte –

obszary uprawne 

skowronek, trznadel, 

cierniówka

obszary zurbanizowane 
bocian biały, sierpówka, jerzyk, 

pliszka siwa, dymówka
https://www.wikiwand.com/pl/Trzmielojad_zwyczajny



1.2. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone 

przez przyrodę i człowieka
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1.2. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę i człowieka

parki zabytkowe

subregiony lokalizacja parków dworskich

Roztocze

Gorajskie

w Wierzchowiskach

Pierwszych

Roztocze 

Tomaszowskie

w Adamowie

(z aleją dojazdową z XVIII/XIX 

w.) w gminie Adamów 

w Niemirówku w gminie 

Tarnawatka

w Tarnawatce w gminie 

Tarnawatka

w Rogóźnie (z k. XVIII-XIX w.) 

w gminie Tomaszów Lubelski

w Panasówce (w zesp. 

dworskim 1 poł. XIX w.) 

w gminie Tereszpol

subregiony
lokalizacja parków 

krajobrazowych

Roztocze

Tomaszowskie

w Krynicach w gminie Krynice

w Zwiartowie

(park typu krajobrazowego 

z II połowy XIX w. i początku 

wieku XX w. przebudowany 

w stosunku do wcześniejszej, 

regularnej, klasycystycznej 

kompozycji wprowadzonej po 

1823 r. 

w miejsce jeszcze wcześniejszej 

kompozycji barokowej z I połowie 

XVII w.) w gminie Krynice

http://www.ogrodowy.minigo.pl/index.php/page/zwiart-w



1.2. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę i człowieka

zabytkowe ogrody i inne parki 

subregion lokalizacja ogrodów lokalizacja innych parków

Roztocze 

Szczebrzeszyńskie

w Szczebrzeszynie 

(z początku XIX wieku przy 

zesp. szkół, ob. LO, ul. 

Zamojska 70, 1819-1822)

Roztocze 

Tomaszowskie

w Zwierzyńcu (przy 

zespole „pałacu 

Plenipotenta”, ul. Plażowa 

1, k. XIX w.)

w Zwierzyńcu – park (przy zesp. 

zarządu ordynacji zamojskiej, 

z XVIII-XIX w. ul. Browarna)

Roztocze Rawskie

w Horyńcu-Zdroju – park 

pałacowy, z pocz. XIX w. (przy 

zesp. pałacowym, ob. 

sanatorium)

w Horyńcu-Zdroju – park 

zdrojowy (XIX/XX, 1920)

https://www.polskieradio.pl/7/5586/Artykul/2468240,Urokliwe-uzdrowisko-i-jedno-z-

najpiekniejszych-miejsc-w-Polsce-Jedynka-w-Horyncu-Zdroju



1.3. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone 

przez przyrodę i człowieka, w których ingerencja człowieka 

nie wpływa na ich charakter i znaczenie

1. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej
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1.3. Krajoznawcze walory przyrody ożywionej utworzone przez przyrodę i człowieka, 

w których ingerencja człowieka nie wpływa na ich charakter i znaczenie

cechy zbiorowisk roślinnych i świata zwierząt w parku narodowym i parkach krajobrazowych

Obszary ochrony wielko-

powierzchniowej
Cechy zbiorowisk roślinnych i wodnych Cechy świata zwierząt

Roztoczański Park 

Narodowy

drzewostan sosnowy ptaki: świergotek drzewny, paszkot, pleszka, czubatka

bór jodłowy ptaki: sosnówka, mysikrólik, zniczek

drzewostan bukowy ptaki: dzięcioły, muchołówki, sowy

zbiorowiska mokradłowe ptaki: łyski, krzyżówki i czajki

rzeki – Wieprz i Świerszcz ryby: grzywacz białopłetwy, płoć, miętus

zbiorniki wód powierzchniowych w dolinach Wieprza 

i Topornicy, stawy „Echo”, „Kościelny” i „Topornica”
ryby: sumy, szczupaki, liny, karasie pospolite

Park Krajobrazowy „Lasy 

Janowskie”

bór sosnowy z domieszką jodły ptaki: orliki – grubodzioby i krzykliwy, bielik

zbiorowiska bagienne i torfowiskowe z roślinnością wodną 

i szuwarową (m.in. żurawina błotna)
ptaki: bocian czarny, rybołów, żuraw

Szczebrzeszyński Park 

Krajobrazowy

grądy ptaki: jastrząb, krogulec, kruk, gil, dzięcioł czarny

podmokłe łąki w dolinie Wieprza ptaki: krwawodziób, rycyk, kszyk

Krasnobrodzki Park 

Krajobrazowy 
bór sosnowy, bór jodłowy, buczyna karpacka

ptaki: orlik krzykliwy, bocian czarny, pliszka górska

ssaki: borsuk, gronostaj, jenot, kuny – leśna i domowa, 

łasica, tchórz

Park Krajobrazowy 

Puszczy Solskiej

bór sosnowy świeży z domieszką buka i jodły

ptaki: trzmielojad, bielik, jastrząb, krogulec, myszołów, orlik 

krzykliwy, jarząbek, głuszec, cietrzew, żuraw; dzięcioły –

zielonosiwy, zielony, czarny

ssaki: łasica, gronostaj, chomik europejski, bóbr europejski, 

łoś

zbiorowiska wodno-błotne ptaki: perkoz

Południowo-roztoczański 

Park Krajobrazowy
buczyna karpacka, wtórne bory sosnowe

ptaki: orlik krzykliwy, puszczyk uralski, bocian czarny, 

przepiórka, dudek

ssaki: łoś



2.1. utworzone przez przyrodę
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subregiony
lokalizacja wzgórz zbudowanych ze skał/ utworów

późnej kredy miocenu plejstocenu

Roztocze 

Gorajskie

Koło Podlesia (less na 

opokach kampanu)

Kamienna Góra, Góra Chełmik –

koło Frampola (z wapieni 

rafowych miocenu)

Kamienna Góra koło Wierzchowisk 

(z wapieni rafowych miocenu)

okolice Godziszowa, Zarajca, 

Wolicy i Rataji, na północ od 

Janowa Lubelskiego w strefie 

krawędziowej subregionu

Sowia Góra koło Batorza

wzgórze Łysiec (Diabla Góra) koło 

Hoszni Ordynackiej

okolice Teodorówki i Woli 

Radzięckiej (z opok marglistych 

i opok kampanu) 

2.1. utworzone przez przyrodę – wzgórza/punkty widokowe



subregiony
lokalizacja wzgórz zbudowanych ze skał/ utworów

późnej kredy miocenu plejstocenu

Roztocze

Szczebrzeszyńskie

Wysoka Góra – okolice 

Tereszpola (z wapieni 

marglistych i detrytycznych

tzw. margli tereszpolskich)

Michałowa Góra – okolice 

Tereszpola

Kamienna Góra/ Góra 

Kamienica – okolice 

Tereszpola (z wapieni 

rafowych) 

Góra Marchwianego, 

Lasowa Góra, Hołda i 

Hodarówka – okolice 

Tereszpola

okolice Żelebska (z wapieni 

marglistych i detrytycznych, 

tzw. margli tereszpolskich)

Wzgórze Czubatka 

w Lesie Cetnar

2.1. utworzone przez przyrodę – wzgórza/punkty widokowe



subregiony
lokalizacja wzgórz zbudowanych ze skał/ utworów

późnej kredy miocenu plejstocenu

Roztocze

Tomaszowskie

Krzyżowa Góra – koło Nowin

koło Józefowa (z wapieni okruchowych –

detrytycznych)

Młynarka koło Józefowa

koło Pardysówki

wzgórza tzw. „Wyspa Górników” – koło 

Górników (z wapieni rafowych 

i detrytycznych)

Wapielnia koło Ulowa

Kamień (Piekiełko) koło Stanisławowa

Góra Chełm – w Krasnobrodzie 

w Krasnobrodzie nad kamieniołomem (opoki 

mastrychtu) 

wzgórze Grabowicy – koło Suśca (opoki 

mastrychtu)

Biała Góra w Majdanie Górnym

cerkiewne wzgórze – w Hrebennem (opoki 

mastrychtu)

pomiędzy Przeorskiem i Korniami –

wzniesienia (wapienie margliste mastrychtu)

2.1. utworzone przez przyrodę – wzgórza/punkty widokowe



subregiony

lokalizacja wzgórz zbudowanych ze skał/ 

utworów

późnej 

kredy
miocenu plejstocenu

Roztocze

Rawskie

koło Radruża –

trzy 

wzniesienia 
(z piasków i 

żwirów 

zlodowacenia 

Sanu) 

Wielki Dział

Długi Goraj

Krągły Goraj (z wapieni 

rafowych)

pomiędzy Rebizantami 

a Hutą Różaniecka

2.1. utworzone przez przyrodę – wzgórza/punkty widokowe



Wykorzystanie CMW o 5-metrowej rozdzielczości oczek siatki w ArcGIS 10.1. w metodzie krajobrazowej

Symulacja zasięgów ekspozycji 

z wybranych punktów z wykorzystaniem 

analizy viewshed



2.1. utworzone przez przyrodę – doliny i progi skalne w korytach rzek

subregiony doliny progi skalne w korytach rzek

Roztocze Gorajskie

Sanny 

Białej Łady

Gorajca

Roztocze 

Szczebrzeszyńskie

Wieprza pomiędzy Szczebrzeszynem 

a Zwierzyńcem

Roztocze 

Tomaszowskie

Wieprza pomiędzy Krasnobrodem 

a Szczebrzeszynem – meandrujące koryto 

Szumu koło Górecka Kościelnego
w rezerwacie Szum, w otulinie RPN – z gez 

późnej kredy (kampan) 

Nepryszki w Józefowie
w przysiółku Futymówka – z wapieni 

detrytycznych miocenu 

Sopotu pomiędzy Nowinami a Hamernią

w Nowinach (dwie serie) – z gez późnej kredy 

(kampan) 

w Hamerni w rezerwacie Czartowe Pole –
z wapieni detrytycznych miocenu 

Tanew koło Rebizantów
w rezerwacie Nad Tanwią w PK Puszczy 

Solskiej – z gez późnej kredy (kampan) 

Jeleń z gez późnej kredy (kampan), pomnik przyrody

Roztocze Rawskie

Łówczanki w Łówczy
z gez późnej kredy (kampan) Dublenia koło Nowin Horynieckich

Sopotu Małego koło Dziewięcierza



2.1. utworzone przez przyrodę – wąwozy

subregiony
wąwozy/ doliny wciosowe 

(debrze)

Roztocze Gorajskie
koło Komodzianki – wąwozy 

lessowe

Roztocze 

Szczebrzeszyńskie

w Sąsiadce – wąwozy lessowe 

w lesie „Cetnar” – wąwozy lessowe

w Kawęczynku – wąwozy lessowe

w Topólczy – wcięcia drogowe 

(głębocznice) lessowe

Roztocze 

Tomaszowskie

w Paarach – debrza w skałach 

późnej kredy 

Roztocze Rawskie
koło Dziewięcierza – debrza Sopotu 

Małego w gezach późnej kredy 

Wąwóz Sopotu Małego koło Horyńca-Zdroju



2.2. utworzone przez przyrodę i człowieka
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2. Krajoznawcze walory przyrody nieożywionej



2.2. utworzone przez przyrodę i człowieka – odsłonięcia powierzchniowe w skałach późnej kredy

subregion
lokalizacja odsłonięć

skał kampanu skał mastrychtu

Roztocze Gorajskie

koło Wierzchowisk w dnach wąwozów uchodzących do doliny Sanny – opoki 

margliste

w okolicy Zdziłowic – opoki margliste

w okolicy Chrzanowa – opoki margliste

w okolicy Goraja – opoki margliste

w okolicy Wólki Abramowskiej, Teodorówki – opoki margliste 

w Batorzu – opoki i osady stokowe typu gréze litées 

pomiędzy Pasieką 

a Wierzchowiskami –
w dnach wąwozów – opoki 

Roztocze 

Szczebrzeszyńskie
w okolicy Szczebrzeszyna – we wcięciu drogowym – opoki margliste 

Roztocze 

Tomaszowskie

w okolicach Grabowicy – gezy

koło Majdanu Sopockiego – gezy

koło Majdanu Nepryskiego – gezy

koło Potoku Senderki – na górze Młynarka gezy mastrychtu z tropami dinozaurów

koło Łuszczacza – gezy

w Krasnobrodzie na Kamiennej Górze – opoki i opoki margliste (geologiczne stanowisko 

dokumentacyjne „Kamieniołom”), liczne skamieniałości fauny i flory

w Bliżowie – opoki i opoki margliste (skamieniałości fauny)

w Żurawnicy w przekopie kolejowym – opoki i opoki margliste (skamieniałości fauny)

w okolicach Przeorska i Żurawców –margle i opoki margliste 

Odcisk drzewa szpilkowego Geinitzia

w gezach późnej kredy (mastrycht)



2.2. utworzone przez przyrodę i człowieka – odsłonięcia powierzchniowe w skałach miocenu

subregion lokalizacja odsłonięć i rodzaje skał

Roztocze Gorajskie

w Wolicy w wąwozie Wąsowiec – wapienie 

margliste i detrytyczne tzw. margle tereszpolskie 

koło Goraja w dwóch nieczynnych 

kamieniołomach – wapienie margliste 

i detrytyczne tzw. margle tereszpolskie

w Branwi w odcinku źródłowym doliny Branwi

– wapienie rafowe 

w Dzwoli – w źródliskach potoku Dzwola –
wapienie rafowe (rodoidowe)

w Woli Radzięckiej – wapienie rafowe 

(rodoidowe)

w Hedwiżynie – piaskowce 

w Żelebsku – wapienie margliste 

i detrytyczne, tzw. margle tereszpolskie, 

wapienie rafowe serpulowe

w Trzęsinach – piaski i piaskowce miocenu

Roztocze

Szczebrzeszyńskie
w Tereszpolu koło Kamiennej Góry – piaski 

i wapienie miocenu 

Ślady żerowania organizmów morskich 

w piaskowcach mioceńskich, Hedwiżyn



2.2. utworzone przez przyrodę i człowieka – odsłonięcia powierzchniowe w skałach miocenu

subregion lokalizacja odsłonięć i rodzaje skał

Roztocze

Tomaszowskie

w Tarnowoli – wapienie detrytyczne

w Józefowie (kam. Babia Dolina) – wapienie detrytyczne

na górze Młynarka koło Józefowa – muszlowce miocenu

w okolicy Górników Nowych – piaski glaukonitowe z muszlowcami

koło Szopowego – 10-metrowa ściana na północnym zboczu góry Halińskie – piaski glaukonitowe

w okolicy Długiego Kąta – piaski kwarcowe z muszlami małży, jeżowcami

w okolicach Potoku Senderki i Szopowego – wapienie litotamniowe (rodoidowe)

w Miennikach na Brzezinieckiej Górze – wapienie i piaskowce miocenu

koło Nowin – na Krzyżowej Górze – wapienie organiczne

w Hamerni – w korycie Sopotu – wapienie organiczne oraz poniżej ruin papierni – iły krakowieckie

Roztocze

Rawskie

w Siedliskach i okolicy – zsylifikowane (skamieniałe) fragmenty mioceńskiego (karpat) drewna z

rodziny cypryśnikowatych Taxodioxylon taxodii oraz piaski kwarcowe bez glaukonitu

w okolicach Brusna, Nowin Horynieckich, Huty Lubyckiej – piaski kwarcowe bez glaukonitu

w Dziewięcierzu w gminie Horyniec-Zdrój – wapienie organiczne – geologiczne stanowisko

dokumentacyjne „Piaskownia w Dziewięcierzu”

koło Huty Różanieckiej – wapienie rodoidowe, zlepy muszlowe, piaski i piaskowce

w miejscowości Sopot – na lewym brzegu wąwozu – wapienie litotamniowe (rodoidowe)

w Radrużu – na południowym zboczu doliny Radrużki wapienie (ratyńskie sensu Łomnicki 1898)

Góra Brusno koło Nowego Brusna – wapienie detrytyczne (okruchowe) mioceńskie



2.2. utworzone przez przyrodę i człowieka – wyrobiska podziemne

subregiony lokalizacja i cechy wyrobisk

Roztocze 

Gorajskie

w okolicy Frampola na Górze 

Chełmik – komory – w 

wapieniach mioceńskich 

na północ od Goraja – komory 

wyrobiskowe i schroniska 

skalne w tzw. Gorajskich 

Skałach – w opokach późnej 

kredy

Roztocze 

Tomaszowskie

w Senderkach – w sztolniach –

mioceńskie piaskowce 

wapniste wydobywane na koła 

młyńskie i żarna

https://www.radiozamosc.pl/galeria/1054,sztolnie-w-potoku-senderki
https://roztocze24.info/?page_id=906



2.2. utworzone przez przyrodę i człowieka – skałki

subregiony skałki

skałki objęte ochroną jako

pomniki przyrody 

nieożywionej

stanowiska 

dokumentacyjne
rezerwat

Roztocze Gorajskie

Roztocze

Szczebrzeszyńskie

Płaczący Kamień koło 

Florianki – z wapieni 

mioceńskich

na północnym zboczu 

Lasowej Góry 

w Tereszpolu – z wapieni 

mioceńskich

Roztocze

Tomaszowskie

na szczycie wzgórza 

Wapielnia koło Ulowa –
z wapieni i piaskowców 

miocenu

skałki na szczycie wzgórza 

„Wapielnia” koło Ulowa 

w gminie Tomaszów 

Lubelski

Piekiełko koło 

Stanisławowa –
z wapieni i piaskowców 

miocenu 

skałki na wzgórzu „Kamień” 

koło Stanisławowa w 

gminie Jozefów

Piekiełko koło 

Tomaszowa 

Lubelskiego –

zgrupowanie bloków z 

piaskowca eoceńskiego 

piaskowce batiatyckie

w tzw. Piekiełku 

w Łaszczówce w gminie 

Tomaszów Lubelski

rezerwat 

geologiczny

Wzgórze Kamień - „Piekiełko” k. Stanisławowa



2.2. utworzone przez przyrodę i człowieka – skałki

subregiony skałki

skałki objęte ochroną jako

pomniki przyrody

nieożywionej

stanowiska

dokumentacyjne
rezerwat

Roztocze

Rawskie

tzw. Kamienie Kultu Słońca 

w Nowinach Horynieckich 

– z piaskowca mioceńskiego 

„Kamienie Kultu 

Słońca” w gminie 

Horyniec-Zdrój

Diabelski Kamień w 

Dahanach – z piaskowca 

mioceńskiego 

Diabelskie Kamienie koło 

Werchraty – z piaskowca 

mioceńskiego 

4 ostańce skalne 

w okolicy 

Monasterza koło 

Werchraty w gminie 

Horyniec-Zdrój

Zajęcza Skałka (kopiec 

termitów) koło Werchraty –
z piaskowca mioceńskiego 

skałka w Zaniemicy –
z piaskowca mioceńskiego



3. Walory wypoczynkowe związane z przyrodą ożywioną

Wiedza i umiejętności podstawą budowania marki Roztocze – 18.05.2022 r.



Lesistość na Roztoczu

Lesistość poszczególnych 

subregionów:

- od ok. 20% na Roztoczu 

Gorajskim i Roztoczu 

Szczebrzeszyńskim 
(najmniejsza – mniej niż 15,0% –

w gminach Sułów, Szastarka, 

Chrzanów) 

- do ponad 60% na Roztoczu 

Tomaszowskim i Roztoczu 

Rawskim (największa – ponad 

55,1% – w gminie Zwierzyniec) 

3.1. Walory lasów jako potencjał dla rozwoju sylwanoturystyki i aromaterapii



www.umcs.lublin.pl

Skład gatunkowy roślinności 

tworzą głównie zbiorowiska:

• grądy 

• bory sosnowe

• bory mieszane 

(Krzymowska-Kostrowicka 1999)

3.1. Walory lasów jako potencjał dla rozwoju sylwanoturystyki i aromaterapii



Grądy:

• wzmagają odporność organizmu

• działają pobudzająco 

i antyseptycznie

• regulują krążenie i ciśnienie tętnicze krwi 

przez zwężenie naczyń obwodowych

• mają bardzo dobre właściwości 

filtracyjno-detoksacyjne

• zmniejszają prędkość wiatru

• tłumią hałas

• oczyszczają powietrze – absorpcja 

szkodliwych dla organizmu metali 

ciężkich (miedź, stront, mangan) (Krzymowska-

Kostrowicka 1999)

3.1. Walory lasów jako potencjał dla rozwoju sylwanoturystyki i aromaterapii



Bory sosnowe
• duży i bardzo duży dopływ energii 

promienistej do dna lasu,

• duże i bardzo duże przewietrzanie,

• rano – znaczna zawartość ozonu w warstwie 

rekreacyjnej,

• bardzo duże wydzielanie fitoaerozoli,

• wybitnie lecznicze pod względem 

bioterapeutycznym i psychoregulacyjnym,

• wpływają tonizująco na układ nerwowy, 

• przeciwwskazania zdrowotne dotyczą osób 

starszych, z niskim ciśnieniem i 

niedoczynnością tarczycy (Krzymowska-Kostrowicka 

1999)

3.1. Walory lasów jako potencjał dla rozwoju sylwanoturystyki i aromaterapii



www.umcs.lublin.pl

Pod względem estetycznym do 

najpiękniejszych (zieleń + 

następujące po sobie aspekty 

barwne) należą 

dąbrowy i buczyny

Fot. T. Kubicki

Bory mieszane
• dość wysoka produkcja tlenu 

i ozonu (rano)

• duża jonizacja powietrza

• duże wydzielanie fitoaerozoli

• duże możliwości detoksykacyjne

• uniwersalność pod względem 

bioterapeutycznym 

i psychoregulacyjnym

• znaczne stężenie substancji 

bakteriobójczych 

i bakteriostatycznych

• małe zagrożenie alergenami 

pyłkowymi 
(Krzymowska-Kostrowicka 1999)

3.1. Walory lasów jako potencjał dla rozwoju sylwanoturystyki i aromaterapii



Ze zbiorowiskami buczyny 

i boru jodłowego 

związanych jest najwięcej 

gatunków grzybów 

naziemnych.

3.2. Walory lasów jako potencjał dla wędrówek typu „rydz na patelni”



4. Walory wypoczynkowe związane z przyrodą nieożywioną

Wiedza i umiejętności podstawą budowania marki Roztocze – 18.05.2022 r.



Wody powierzchniowe – rzeki

Głównymi rzekami Roztocza są: 

• Wieprz:

• z lewobrzeżnymi: 

• Porem i jego dopływem – Gorajcem

• Świerszczem

• z prawobrzeżnymi: 

• Kryniczanką, Jacynką

• Tanew:

• z prawobrzeżnymi:

• Ładą, Szumem, Sopotem, 

• Jeleniem, Potokiem Łosinieckim 

• Sołokija z dopływem:

• lewobrzeżnym: Prutnikiem

4.1. Walory wód jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku



Wody podziemne i ich wypływy

Wody podziemne 

poziomu użytkowego:

• występują 

w skałach 

węglanowych wieku 

kredy, 

a niekiedy 

w skałach neogenu 
(d. trzeciorzęd, czwartorzęd),

• tworzą jeden poziom 

wodonośny.

Źródła najczęściej 

usytuowane są:

• wzdłuż zboczy 

i w dnach dolin – m.in. 

najwydajniejsze 

w Zaporzu, Maliniu

i w Lutem,

• pod zboczami dolin –

źródła spływowe,

• w wąwozach.

Lokalizacja źródeł na 
Roztoczu i Wyżynie 
Lubelskiej 
(wg Z. Michalczyka 1997)

4.1. Walory wód jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku



Wody podziemne i ich wypływy

Wody źródlane cechują się wysoką jakością:

• są bezbarwne, bez zapachu, 

• mają dużą przezroczystość i odczyn słabo 

alkaliczny,

• ich temperatura wynosi ok. 9°C,

• mineralizacja ogólna (jony HCO, Ca) wynosi 400–

500 mg/l, 

• mała jest zawartość:

• chlorków, siarczanów, azotanów, kationów 

magnezu, sodu i potasu.

4.1. Walory wód jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku



źródła i źródliska

subregiony źródła i źródliska nie objęte 

ochroną prawną
źródliska objęte ochroną jako pomniki przyrody nieożywionej

Roztocze

Gorajskie

w Janowie Lubelskim – rzeki Białki 

(szczelinowo-pulsujące) 

w Ładzie-Maliniu – Białej Łady

w Abramowie – Białej Łady

w Sułowcu – Poru

w Borownicy–Kopcach w gminie Janów Lubelski

w Goraju-Zastawiu – Białej Łady, w gminie Goraj

w Zaporzu – zespół źródeł Poru, w gminie Radecznica

w Radecznicy – źródlisko Poru

w Trzęsinach – źródlisko Gorajca, w gminie Radecznica

w Branwi – źródlisko Branwi, w gminie Dzwola

w Dzwoli – zespół źródeł, w gminie Dzwola

w Wierzchowiskach – zespół źródeł przy stawach (nisza źródliskowa 

chroniona jako wodne stanowisko dokumentacyjne), 

w gminie Modliborzyce

w Kolonii Wolica – źródło „zawieszone”, w gminie Modliborzyce

w Lutem – zespół źródeł podwodnych, w gminie Modliborzyce

4.1. Walory wód jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku



źródła i źródliska

subregiony

źródła i źródliska 

nie objęte 

ochroną prawną

źródliska objęte 

ochroną jako 

pomniki przyrody 

nieożywionej

Roztocze

Szczebrzeszyńskie

w Latyczynie –

źródlisko Gorajca 

w Szczebrzeszynie 

– źródlisko 

Wieprza

w Wywłoczce –

źródlisko Wieprza

w Górecku Starym 

– źródlisko Szumu, 

w gminie Józefów

4.1. Walory wód jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku



źródła i źródliska

subregiony źródła i źródliska nie objęte ochroną prawną
źródliska objęte ochroną jako pomniki przyrody 

nieożywionej

Roztocze

Tomaszowskie

w Majdanie Sopockim – Sopotu

w Świdrach – Potoku Łosinieckiego (pulsujące)

w Łosińcu-Kniaziach – Potoku Łosinieckiego 

w Krasnobrodzie-Podklasztorze – Wieprza, pulsujące

w Obroczy – Wieprza

w Sołokijach – Sołokiji 

w Suścu-Skwarkach – źródlisko rzeki Jeleń

w Józefowie-Morgach – źródlisko Nepryszki, w gminie 

Jozefów

w Husinach – źródlisko pulsujące Sopotu w gminie 

Krasnobród

w Suścu-Skwarkach – źródlisko rzeki Jeleń, tzw. 

„Morskie Oko” u podnóża wydmy, w gminie Susiec

w Hutkach – źródlisko Wieprza (typ artezyjski) 

w gminie Krasnobród 

w Tomaszowie Lubelskim – źródliska rzeki Sołokiji, w 

gminie Tomaszów Lubelski

w Bełżcu – źródlisko Żyłki, prawobrzeżnego dopływu 

Sołokiji, u podnóża Ościowej Góry, w gminie Bełżec

w Potokach – źródlisko Potoki, w gminie Lubycza 

Królewska
Źródła Jelenia

4.1. Walory wód jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku



źródła i źródliska

subregiony
źródła i źródliska nie objęte 

ochroną prawną

źródliska objęte ochroną jako 

pomniki przyrody 

nieożywionej

Roztocze

Rawskie

w Monastyrzu – Raty 

w Nowinach Horynieckich –

Kaplica Leśna – Słotwiny, 

z gez kampanu

w Radrużu – źródlisko 

Radrużki – ze skał 

mioceńskich

w Narolu – źródlisko Tanwi

w Woli Wielkiej – źródlisko 

Tanwi 

w Siedliskach – pulsujące dolinne 

podpływowe źródlisko Prutnika, 

w gminie Lubycza Królewska 

w Kniaziach – źródlisko Sołokiji, 

w gminie Lubycza Królewska

w Łukawicy – źródlisko Tanwi, 

w gminie Narol

Źródła Prutnika

4.1. Walory wód jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku



4.2. Walory klimatu jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku

Bioklimat na Roztoczu – w porównaniu z innymi regionami Polski – jest łagodnie 

bodźcowy, najcieplejszy (Kozłowska-Szczęsna 1991) ze względu na:

usłonecznienie (godzin dziennie):

w zimowym sezonie turystycznym w letnim sezonie turystycznym

(styczeń–marzec) (czerwiec–sierpień)

• 0,85 2,33 

temperaturę powietrza o 12:00 UTC (°C):

• 0,5 21,1

temperaturę odczuwalną (STI, °C): 

• 11,4 42,8

sumę opadu (mm)

• 109 232

(Błażejczyk, Kunert 2011).



4.2. Walory klimatu jako potencjał dla rekreacji i wypoczynku

Według kompleksowego wskaźnika 

oceny pogody dla rekreacji (WRI)
Roztocze wyróżnia się: 

• najkrótszym w Polsce okresem 

pogody nieprzydatnej dla rekreacji
(tylko grudzień), 

• przesunięciem pojawienia się 

pogody bardzo korzystnej na 

początek maja (Błażejczyk, Kunert 2011).

Duże możliwości rozwoju helioterapii daje:

• rozproszone promieniowanie 

nadfioletowe w ciepłej połowie roku) 
(Kuczmarski 1984).



5. Walory specjalistyczne związane z przyroda ożywioną

Wiedza i umiejętności podstawą budowania marki Roztocze – 18.05.2022 r.



5.1. Walory myśliwskie

subregiony nadleśnictwa zasoby łowne

Roztocze Gorajskie
Janów Lubelski zwierzyna gruba: 

jeleń, sarna, dzik i łoś

zwierzyna drobna: 

lis i zając 

ptactwo: 

bażant i kuropatwa

Biłgoraj

Roztocze Szczebrzeszyńskie Zwierzyniec

Roztocze Tomaszowskie Tomaszów i Józefów

Roztocze Rawskie Narol i Lubaczów

https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/blogi/blog-lesniczego/lis-entomolog



5.2. Walory wędkarskie

subregiony rzeki ryby

Roztocze 

Gorajskie

górny bieg Białej Łady lipień

Biała Łada – w okolicy wsi Kąty w strefie 

południowej krawędzi Roztocza 
pstrąg potokowy

Roztocze 

Tomaszowskie

Wieprz – w odcinkach o wysokich brzegach 

i meandrującym biegu
miętus, piskorz

Szum i Świerszcz - w granicach 

Roztoczańskiego Parku Narodowego
minóg ukraiński

Szum – w południowej strefie krawędziowej 

Roztocza
jelec, piekielnica

Sopot pstrąg potokowy, jelec

Roztocze 

Rawskie
Tanew pstrąg potokowy, lipień, okoń, głowacz białopłetwy

http://marekd73.blogspot.com/2012/05/pstrag-potokowy-52-cm-na-memoriale-im.html



5.2. Walory wędkarskie

subregiony zbiorniki wodne ryby 

Roztocze 

Gorajskie

we Frampolu karp

w Janowie Lubelskim – „zalew” lin, szczupak, okoń

Roztocze 

Tomaszowskie

w Bondyrzu – Ośrodek Hodowli Ryb 

Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” 
pstrąg

k. Górecka Kościelnego – Staw Sigła szczupak, okoń, pstrąg, płoć

w Hutkach – Łowisko Specjalne zasilane wodą 

z rzeki Wieprz
pstrąg, szczupaka karp, kiełb

w Jacni – retencyjny zbiornik wodny 

o powierzchni ok. 6 ha
amur, jaź, karp, leszcz, lin, okoń, szczupak, wzdręga

w Józefowie – zalew wędkarski pstrąg, płoć, szczupak

w Krynicach okoń, karaś, szczupak

w Majdanie Sopockim karp, szczupak, płoć, amur, boleń, karaś, sum, leszcz, pstrąg

w Młynkach k. Bełżca karp

w Rogóźnie k. Tomaszowa Lubelskiego, 

w Zwierzyńcu – zalewy „Rudka” i Staw 

Kościelny

w Zatylu k. Bełżca – stawy hodowlane –

5 stawów o pow. 10 ha
karp, amur, lin, szczupak, sum, sandacz, okoń, karaś, tołpyga

Roztocze 

Rawskie
w Horyńcu-Zdroju karp, amur, sum



5.3. Walory do uprawiania turystyki konnej

subregion lokalizacja nazwa ośrodka

Roztocze 

Gorajskie 

Janów Lubelski
Ośrodek Wypoczynkowy ALMATUR

Ośrodek Jeździecki KARINO

Szklarnia
ostoja koni biłgorajskich w Parku Krajobrazowym 

Lasy Janowskie

Roztocze 

Tomaszowskie

Dąbrowa Tomaszowska k. Tomaszowa Lub. Stadnina Pod Lasem

Dyle koło Zwierzyńca Gospodarstwo Agroturystyczne-Marka

Górniki Stadnina Turzyna

Hutki Domki letniskowe „Na Wzgórzu”

Narol Wieś Makoń – Andrzej Marynicz

Nowa Wieś Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny BRETANIA

Rabinówka k. Tomaszowa Lub. Stadnina Rogowe Kopce

Wólka Wieprzecka
Stadnina Koni Małopolskich Tarka

Stajnia Rozalia

Zwierzyniec Roztoczański Park Narodowy

Roztocze 

Rawskie
Polanka Horyniecka k. Horyńca-Zdroju Stadnina Polanka

https://stipl.pl/kategoria/konie/
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6.1. Walory kajakowe

Do uprawiania wędrówek 

wodnych nadają się tylko 

niektóre rzeki:

• Wieprz, 

• Tanew, 

• Sołokija,

• Biała Łada

oraz

nieliczne zbiorniki naturalne 

i sztuczne 



jaskinie

subregiony jaskinie i ich lokalizacja

Roztocze 

Rawskie

Piekiełko, Kolegów, Przyjaciół, 

Lisia Ścianka w Polance 

Horynieckiej

Jaskinia Chmielna w Niwkach 

Horynieckich

Jaskinia Diabelska w Dahanach

Jaskinia Niedźwiedzia w 

Werchracie

Grota w Studni w Monasterzu

6.2. Walory speleologiczne



6.3. Walory gwiezdnego nieba jako potencjał dla rozwoju astroturystyki

http://astropolis.pl/uploads/post-1500-0-15100500-1326875285.jpg



Wyniki pomiarów w RPN metodą 

instrumentalną

Florianka

Piaseczna G.
Stawy Echo

Wojda

Kosobudzki Bór

G. Niedźwiedź

Biała G.

Kruglik

Obrockie Pole

lp. punkt pomiarowy  
wynik pomiaru 

[mag/arcsec2]

1. Biała Góra 21.15

2. Piaseczna Góra  20.83

3. Góra Niedźwiedź 21.12

4. Kosobudzki Bór 21.22

5. Pole Obrockie 21.06

6. Stawy Echo 21.15

7. Florianka  21.33

8. Kruglik 21.14

9. Wojda 21.21



Podsumowanie
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„Bardzo wysokim” potencjałem 

przyrodniczym (SMPP > 0,073) 

odznaczają się trzy gminy –

Bełżec, Krasnobród, 

Zwierzyniec. 

Liderem jest gmina Bełżec

(bardzo dużo drzew 

pomnikowych). 

Obszary miast i gmin 

Krasnobrodu i Zwierzyńca

wyróżnia zróżnicowanie i duża 

liczba osobliwości 

florystycznych, źródlisk, parków 

zabytkowych i zbiorów 

przyrodniczych. 
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Do gmin o „wysokim” potencjale 

przyrodniczym (SMPP = 0,026–0,063) 

należą: Batorz, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, 

Krynice, Józefów, Narol. 

W gminie Batorz – pomnikowe drzewa 

i grupy drzew, odsłonięcia geologiczne, parki 

zabytkowe, punkty widokowe. 

Miasto i gminę Szczebrzeszyn wyróżniają: 

wąwozy lessowe, dolina Wieprza, parki 

zabytkowe, punkty widokowe. 

O potencjale gmin Tarnawatka i Krynice

decydują pomniki przyrody ożywionej 

i parki zabytkowe.

Gminę Józefów wyróżniają – czynny 

kamieniołom wapieni mioceńskich i wieża 

widokowa, aleja dębów szypułkowych 

w Górecku Kościelnym. 

W gminie Narol – dolina i źródliska Tanwi, 

rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, Wielki 

Dział.
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Najwięcej jest gmin (11) o 

„przeciętnym” potencjale (SMPP

= 0,010–0,026) – gminy 

Modliborzyce, Radecznica,

Goraj, Szastarka, Janów 

Lubelski, w których o potencjale 

decydują pomniki przyrody 

ożywionej, parki zabytkowe i punkty 

widokowe. 

W gminie Tereszpol – skałki 

i związane z nimi punkty widokowe. 

Na pozycję gmin Adamów 

i Tomaszów Lubelski wpłynęły 

osobliwości flory i parki zabytkowe. 

W gminach Józefów i Susiec –

źródliska i progi skalne.
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Jednostki o „niskim” potencjale 

przyrodniczym (SMPP < 0,010) 

koncentrują się głównie w 

zachodniej części Roztocza. 

W sześciu gminach – Frampol, 

Turobin, Chrzanów, Dzwola, 

Godziszów, Zakrzew –

występują pojedyncze 

osobliwości florystyczne.

W gminie Biłgoraj – odsłonięcia 

skał mioceńskich.

W gminie Sułów – punkty 

widokowe.



Dziękuję za uwagę
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