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Stopień trudności: trasa górska trudna, ok. 12 km, suma przewyższeń ok. 800 m. Oprócz
stromych podejść i zejść, na trasie nie ma większych trudności; trzeba jednak mieć dobre
obuwie i stosowne zabezpieczenie przed deszczem i chłodem. Pozostałe wyjścia botaniczne
krótkie, bez utrudnień.
Bieszczady to pasmo średniej wysokości położone w południowo wschodniej Polsce
przy granicy ze Słowacją i Ukrainą. Jest to jedyny w granicach naszego kraju fragment Karpat
Wschodnich. Osobliwą cechą tych gór jest brak piętra lasów świerkowych (regla górnego),
w miejsce którego wykształciły się rozległe łąki wysokogórskie, zwane połoninami. Szata
roślinna Bieszczadów różni się od innych polskich pasm karpackich dużym udziałem
gatunków i zbiorowisk wschodniokarpackich. Roślinność charakteryzuje się wysokim
stopniem naturalności, należy jednak pamiętać, że jej aktualny stan jest efektem obniżenia
presji człowieka na przyrodę tych gór. W wyniku tragicznych wydarzeń historycznych
z Bieszczadów zniknęły wsie wraz z mieszkańcami oraz kulturą tego regionu. Z czasem
wykształciła się tzw. „kraina dolin” – swoisty dla tego terenu fenomen historyczno-

przyrodniczy z zachowanymi fragmentami łąk, pastwisk, sadów czy pojedynczymi drzewami
przydrożnymi.
Opis trasy:
1. dzień – dojazd do Sanoka, tam zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego czyli
sanockiego skansenu – rezerwat „Góra Sobień” w Górach Słonnych i las grądowy
z elementami buczyn – wizyta w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w Ustrzykach Dolnych i zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego – przejazd na
nocleg w Ustrzykach Górnych.
2. dzień – przejazd do Wołosatego i przejście górskie: Wołosate – przełęcz pod Tarnicą –
Tarnica (1346 m n.p.m.) – Bukowe Berdo (1313 m n.p.m.) – Muczne (gdyby ktoś nie czuł się
na siłach by przejść całą trasę, jest możliwość zejścia z powrotem do Wołosatego i przejazd
do Mucznego), roślinność piętra leśnego i połoninowego Bieszczadów – torfowisko Tarnawa,
roślinność torfowisk wysokich i przejściowych – Bukowiec – powrót do Ustrzyk Górnych.
Wieczorem przejazd do bacówki w Caryńskiem, potem powrót na nocleg w Ustrzykach
Górnych.
3. dzień – przejazd do rezerwatu leśnego „Turnica” w Masywie Suchego Obycza i krótkie
przejście po rezerwacie – przejazd do Makowej i wejście na murawę kserotermiczną na Górze
Filipa. Następnie, jeśli czas pozwoli - przejazd do Kalwarii Pacławskiej (Sanktuarium Męki
Pańskiej
i
Matki
Bożej
Kalwaryjskiej
oraz
rezerwat
leśny
wokół).
Powrót do Krakowa przez Przemyśl.

