Walory wypoczynkowe Zwierzyńca

Szlaki turystyczne

Park przecina pięć znakowanych szlaków turystycznych, o łącznej długości trzydziestu
czterech kilometrów. W otulinie poprowadzone są jeszcze dwa, ogólnodostępne i
bezpłatne szlaki.
Szlak centralny Roztocza - znaki niebieskie – łączna długość 142 km
Szlak roztoczański - znaki Ŝółte - podstawowa długość: 59 km
Szlak krawędziowy Roztocza - znaki czerwone - podstawowa długość: 54 km.
Szlak łącznikowy do Lipowca - znaki czarne - podstawowa długość: 12 km
Szlak – obwodnica RPN im. A. Wachniewskiej - znaki zielone - podstawowa długość:
68 km.

Fotografia 7. Oznakowanie szlaków turystycznych

Źródło: www.gociow.pl

ŚcieŜki poznawcze wokół Zwierzyńca w Roztoczańskim Parku Narodowym

1. ŚcieŜka dydaktyczno - poznawcza na Bukową Górę (Zwierzyniec - Sochy) – znaki
zielone
Ukazuje ona duŜe zróŜnicowanie siedlisk. Początkowo prowadzi przez bór
sosnowy, następnie bór jodłowy na stokach Bukowej Góry, i buczynę karpacką na

wierzchowinie. Bukowa Góra to wspaniały punkt widokowy, z którego roztacza się
panorama na południową część Parku. RóŜnica wzniesień wynosi osiemdziesiąt
metrów. Jest to jeden z pięciu tego typu obszarów w Parku. Prowadzona jest tam
bierna ochrona przyrody, bez ingerencji ze strony człowieka. Piękno dostrzeŜono
w 1934 roku tworząc rezerwat. ŚcieŜka ukazuje równieŜ tragiczną historię
Roztocza. Na ścieŜce znajduje się Pomnik Pamięci Poległych Leśników,
przypominający czterdziestu czterech leśników poległych w czasie działań
wojennych lub zamordowanych przez hitlerowców w Zwierzyńcu i jego okolicach.
Odsłonięto go w 1974 roku podczas 74 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego,
które to święto zbiegło się z utworzeniem Parku.
2. ŚcieŜka poznawcza na Piaseczną Górę (Zwierzyniec - Piaseczna Góra Zwierzyniec) – znaki czerwone
ŚcieŜka polecana rodzinom z dziećmi. Biegnie drogami piaszczystymi i trawiastymi
do punktu widokowego, skąd roztacza się panorama na Zwierzyniec i północną
część Parku.
3. ŚcieŜka po wydmie do stawów "Echo" (Zwierzyniec) – znaki niebieskie
ŚcieŜka daje moŜliwość obejrzenia doliny rzeki Świerszcz, ukazując łęg jesionowo
– olszowy z fragmentami olsu z jednej strony, a z drugiej boru sosnowego. Punkt
widokowy na wydmie daje moŜliwość obserwacji ptactwa oraz pasących się na
groblach koników. ŚcieŜka prowadzi wzdłuŜ osi widokowej, terenem dawnego
zwierzyńczyka.
4. ŚcieŜka do stawów „Echo” – znaki czarne
Rozpoczyna się przy Browarze i dalej drogą, przy której znajduje się na górce
pałac plenipotenta – obecnie siedziba RPN, a dalej Ośrodek Edukacyjno Muzealny.
Dalej do stawów moŜna dojść szosą lub skręcić w bór.
5. ŚcieŜka aleją A. Wachniewskiej – znaki zielone
Ukazuje ona oś wodną załoŜenia ogrodowo – pałacowego Zamoyskich. Prowadzi
ona od ul. A. Wachniewskiej przez kładkę na strumieniu Świerszcz po wydmę,
przecina ją ku ul. PlaŜowej.
6. ŚcieŜka spacerowa w okolicy Zwierzyńca:
Zwierzyniec - Tartaczna Góra - Zwierzyniec (znaki niebieskie, 10 km).

Rysunek 4. ŚcieŜki, szlaki i trasy rowerowe Roztocza.

Źródło: http://www.roztoczanskipn.pl/menutur.html

Trasy rowerowe
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza – znaki czerwone – około 40 km
Trasa rowerowa „Do Florianki” – znaki Ŝółte – około 13km

Baza turystyczna

1. Wypoczynek nad wodą:
o

Kąpielisko strzeŜone na stawach "Echo" czynne 1.07 - 31.08

o

WypoŜyczalnia sprzętu pływającego nad zalewem w Rudce czynne 1.07 31.08

o

Spływy kajakowe po rzece Wieprz

2. Turystyka rowerowa
WypoŜyczalnie rowerów:
o

ZOKIR,

o

Dom Dziecka Nr 2,

o

ul Browarna 1,

o

ul. Partyzantów 13A,

3. Konie
o

PrzejaŜdŜki bryczką i saniami,

o

PrzejaŜdŜki bryczką przy Karczmie "Młyn",

o

Szkółka jazdy konnej Zwierzyniec,

4. Inne atrakcje
o

Gospodarstwo pasieczne "Ulik" skansen pszczelarski, sprzedaŜ miodu,

o

Zagroda Guciów - XIX w. zagroda roztoczańska, sprzedaŜ pamiątek, gospoda,

o

Wyjazdy do Lwowa,

o

Loty nad Roztoczem.

Źródło – fragment pracy magisterskiej Beaty Buczak (obecnie Wesołowskiej)
absolwentki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pt. „Formy
i Środki Promocji Turystycznej na Przykładzie Miasta i Gminy Zwierzyniec”.

