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Garbów to urocza osada, 

która rozpościera się na  

wzgórzach i wzniesieniach 

20 km na północny- zachód 

od Lublina. Jej walorom kra-

jobrazowo-przyrodniczym 

dorównuje bogata historia.

Badania archeologiczne prowadzone od 

1999 roku pod kierunkiem dr Andrzeja  

Rozwałki z UMCS, dowodzą, że już w VII 

w n.e istniało tu grodzisko otoczone fosą 

i wałami. Dzisiaj na jego miejscu znajdu-

je się dawny cmentarz rzymskokatolic-

ki, założony prawdopodobnie w XVIII w. 

Najstarsze zachowane nagrobki (zdj.1, 2) 

pochodzą z II połowy XIX wieku (1875 r.).

Spoczywają tu m.in. dawni właściciele 

okolicznych majątków (Grabowscy, Trzciń-

scy, Lubicz-Czaplicki), zasłużeni księża pa-

rafii Garbów (ksiądz Aleksander Ogórkie-

wicz, ks Miron Stankiewicz) pierwszy, po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

wojewoda lubelski – Stanisław Moska-

lewski, poseł do Dumy rosyjskiej -Józef 

Nakonieczny, rodzice i rodzeństwo znanej 

rzeźbiarki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej.

Garbów - 
przeszłość i teraźniejszość...

1. Stary cmentarz

Spacerkiem po Garbowie - ścieżka edukacyjna

3



LEGENDA
O ZAWISZY CZARNYM 
Z GARBOWA

Zawisza Czarny, rycerz bez skazy 

Był najdzielniejszy po stokroć razy.

Więc posłuchajcie, wieść ta nie nowa,

Ten zacny człowiek pochodził z Garbowa.

Był mężem zacnym, wielce dojrzałym

Najznakomitszym, polskim, wytrwałym.                                

Stróż wolności i porządku

Pod Grunwaldem także gościł.

Po bitwie grunwaldzkiej przybył do Garbowa

I jeńców krzyżackich z sobą przyholował.

W ciężkim znoju jeńcy fosę pogłębiali 

Ze wzgórzem cmentarnym związana jest 

garbowska legenda o Zawiszy Czarnym z 

Garbowa. Według niej to tu znajdował się 

zamek najsłynniejszego rycerza  czasów 

Władysława Jagiełły. Legendę tę w formie 

wiersza napisali uczniowie garbowskiego 

gimnazjum. 

A z północnej strony stawy wykopali.

Dobrze doglądał swojego grodu

A że był pobożny i wierny Panu Bogu

Musiał nas opuścić, aby Węgry wspierać,

Nie pozwolił Turkom Stwórcy poniewierać.

Jednak wówczas Turcy bardzo silni byli

W niewolę go wzięli i wkrótce zgładzili. 

Lecz pozostał długo w Polaków pamięci

A jego imię i chwała do dzisiaj się święci.

Znana jest jego odwaga i sława

Zawisza Czarny nas dumą napawa.

2. Stary cmentarz
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W bliskiej odległości od starego cmen-

tarza, idąc w kierunku wschodnim, od-

dzielone lessowym wąwozem (zdj. 3, 4) – 

w czasach II wojny światowej wg relacji 

starszych mieszkańców, lessowy wąwóz 

był tym miejscem, gdzie wielu z nich chro-

niło się w sytuacjach zagrożenia, wznosi 

się kolejne wzgórze zwane Kościeliskiem. 

Nazwa ta wiąże się z faktem istnienia tu 

na przestrzeni wieków kolejnych świątyń. 

Ostatnia zbudowana była w XVII wieku. 

Przebudowywana i rozbudowana prze-

trwała do 1915 roku, kiedy to została 

spalona przez wycofujących się żołnierzy 

rosyjskich. Dziś pozostała tylko fasada 

i fragmenty ścian bocznych. W zamurowa-

nych i niedostępnych podziemiach znaj-

dują się m.in.  krypty rodziny Jezierskich. 

Na tyłach dawnego kościołach stoi muro-

wana studnia, która wg  przekazów miej-

scowej ludności liczy sobie ok. 600 lat. 

3. Wąwóz lessowy

4. Wąwóz lessowy
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Ogromny wpływ na dzieje Garbowa ma 

fakt, że od XII w. istniała tu jedna z pierw-

szych parafii w tym regionie Polski. Kościół 

otrzymał rozległe beneficja. Fakt ten miał 

wpływ na charakter rozwoju gospodarcze-

go tego rejonu (zdj. 4). 

Zasłużonym dla Garbowa proboszczem był żyjący w 

XVI wieku ksiądz Jan Ożarowski, pełniący także funkcję 

kapelana króla Polski Zygmunta Starego. W roku 1512 

ufundował on dzwon ważący ok. 1000 kg. Późniejsze 

losy dzwonu są nierozerwalnie związane z wydarzenia-

mi I i II wojny światowej. Szczęśliwie dzwon przetrwał 

do naszych czasów i  znajduje się na jednej z dwóch 

wież neogotyckiego kościoła wybudowanego w 1912 

roku wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego (zdj. 5). 

Nowy kościół także ucierpiał w wyniku działań I woj-

ny światowej. Pamiątką po ostrzale artyleryjskim jest 

5. Kościół parafialny w Garbowie
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wmurowanych w zewnętrzne ściany kil-

kadziesiąt łusek pocisków. Obecny kościół 

został posadowiony na dawnym cmenta-

rzu grzebalnym, czego dowodem są płyty 

nagrobne wkomponowane w ogrodzenie 

kościoła. 

Na przestrzeni swoich dziejów, Garbów 

był w posiadaniu wielu rodów, z których 

każdy pozostawił po sobie jakiś widoczny 

ślad. Szczekockim zawdzięczamy miejsco-

wą nazwę starego cmentarza - „ariańska 

górka”, ponieważ wg miejscowego poda-

nia  miał tam stać kościół ariański, a wielu 

z rodu Szczekockich było arianami. Gra-

nowskim – obecny herb gminy - złoty lew 

z rozdwojonym ogonem w czerwonym 

polu, który to herb był opisany w przywi-

leju lokacyjnym z 1785 na założenie mia-

sta na prawie magdeburskim nadanym 

przez króla Stanisława Augusta Poniatow-

skiego. Niestety, wszystko zastało tylko na 

papierze.                                                                                          
6. Ruiny starego kościoła

7. Ruiny starego kościoła8.  Wąwóz pomiędzy starym cmentarzem i kościeliskiem
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Hrabia Jezierski wybudo-

wał okazały pałac w stylu 

klasycystycznym z bogata 

sztukaterią i otoczył go 

parkiem (zdj. 11). Założył też gospodar-

stwo rybackie Zarówno pałac jak i park słu-

żą dzisiaj mieszkańcom. W pałacu, ostat-

nio pięknie odnowionym dzięki środkom 

unijnym, znajduje się ośrodek zdrowia, 

stacja pogotowia ratunkowego oraz od-

dział sześciolatków. Park (zdj. 10) otacza-

jący pałac zachęca do spacerów, podczas, 

których możemy podziwiać i obserwować 

przyrodę w jej różnorodności. Broniewscy, 

nowi właściciele majątku od pierwszych 

lat XX wieku, położyli nacisk na jego roz-

wój gospodarczy. Dzięki Bohdanowi Bro-

niewskiemu Garbów i okolice weszły na 

drogę uprzemysłowienia. Powstała cegiel-

nia, gorzelnia, cukrownia. Zmieniło się ob-

licze Garbowszczyzny. Dawny świat zaczął 

ustępować miejsca nowemu . Tylko czy na 

pewno zawsze  lepszemu?

10. Garbowski park

11. Zespół pałacowo-parkowy w Garbowie
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Przez obszar gminy Garbów przebie-

ga ciągnąca się od Puław przez Garbów 

do Łęcznej granica geomorfologiczna 

oddzielająca Wyżynę Lubelską od pasa 

Nizin Środkowo – Polskich. Dzięki temu 

północna część gminy znajduje się w 

obszarze Równiny Lubartowskiej zaś po-

łudniowa w końcowym pasie Wyżyny 

Lubelskiej – Płaskowyżu Nałęczowskim. 

Obecne są tu wąwozy lessowe tworzone 

przez niszczycielskie działanie wody na 

kruchą, skałę lessową naniesioną przez 

wiatry ok. 11 tys. lat temu. Możemy przy-

puszczać, iż na terenie dzisiejszej gminy 

Garbów w okresie jury (144 – 213mln. lat 

temu) znajdowało się morze. Tę hipotezę 

mogą potwierdzić złoża ropy naftowej i 

gazu ziemnego nieopodal miejscowości 

Moszna i Wola Przybysławska. Te cenne 

surowce mineralne powstają z rozłożo-

nych szczątek organicznych i zwierzę-

cych pod wpływem działania wysokiej 

temperatury i ogromnego ciśnienia, np. 

wód  w warunkach beztlenowych - przy-

krytych warstwą mułu. W tych okolicach 

miejscowa ludność przed ponad 30 laty 

prowadziła samodzielne wydobycie torfu 

wysokiego o czym świadczą zalane doły, 

które obecnie są obszarem dystroficznym, 

a także siedliskiem chronionych roślin ba-

giennych. W Piotrowicach Wielkich swój 

początek bierze malownicza rzeka Ku-

rówka, która przepływa przez kompleks 

stawów rybnych w Garbowie, a następnie 

tworzy wysokie, głębokie doliny przecho-

dząc w leniwą rzekę docierającą do Wisły 

w Puławach. 

Geologia gminy Garbów
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Malownicze tereny Gminy Garbów po-

łożone są na skrawku Wyżyny Lubelskiej 

i Niziny Mazowieckiej. Południowa część 

gminy znajduje się na obszarze Płaskowy-

żu Nałęczowskiego charakteryzującego 

się silnym urzeźbieniem terenu w skale 

lessowej. Między miejscowością Gutanów 

a Ługów zlokalizowany jest las grądowy, 

którego podstawę tworzy garb zwyczaj-

ny, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy 

i leszczyna. O atrakcyjności tego miejsca 

świadczy bogaty skład rzadkich i chronio-

nych roślin: lili złototogłów, wawrzynaka 

wilczełyko, kopytnika pospolitego, przy-

laszczki pospolitej i paprotnika kolczyste-

go. 

W centrum Garbowa nieopodal ruin stare-

go kościoła (zdj. 8) bardzo dobrze widocz-

ne jest niszczycielskie działanie wody na 

kruchą skałę lessową. Dzięki erozji wodnej 

powstał stromy i głęboki  do 12 m wąwóz 

będący siedliskiem ślimaka winniczka 

oraz  chronionej paprotki zwyczajnej i za-

nokcicy skalnej (zdj. 12).

Krajobraz i przyroda gminy Garbów

Zanokcica skalna to paproć - gatunek 

należący do rodziny zanokcicowatych. 

Jest to roślina trwała o wysokości od 

15 do 20 cm. Ma podłużne jajowate 

liście, pojedynczo pierzaste.  Rośnie  

w szczelinach zacienionych skał, 

na południowym niżu i nierzadko 

w górach. Ciekawostką jest to, że zie-

le zanokcicy skalnej zawiera rzadki 

aminokwas, stosowany w medycynie 

naturalnej.

12.  Zanokcica skalna skalna
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Żyzne ziemie Garbowszczyzny są dosko-

nałym miejscem do uprawy cenionego na 

całym świecie chmielu lubelskiego, a także 

pszenicy i buraków cukrowych. Na wzgó-

rzu „ariańskim”, gdzie niegdyś znajdowało 

się średniowieczne grodzisko z czasów 

słowiańskich ze świątynią pogańską usy-

tuowany jest zabytkowy dawny cmentarz 

rzymskokatolicki, na którym można spo-

tkać licznie występujący tam barwinek 

pospolity (zdj.13), kalinę koralową, kopyt-

nik oraz winobluszcz pięciolistny.

Barwinek pospolity to gatunek  na-

leżący do rodziny toinowatych. Ro-

ślina ozdobna, jej częściowa ochrona 

została podjęta ze względu na walory 

dekoracyjne, dzięki którym była prze-

noszona ze stanowisk naturalnych do 

ogrodów. Zasiedla tereny zacienione, 

zarośla, lasy liściaste tworząc zwarte 

łany. W Garbowie można ją spotkać 

na starym zamkniętym od pochówku 

cmentarzu oraz w pobliskich zaro-

ślach i wąwozach (zdj.14). Jest rośliną 

trującą. Ma naprzeciwległe, skórzaste, 

ciemnozielone liście o lekkim połysku. 

Kwiaty barwinka są niebieskie lub ja-

snofioletowe. Roślina kwitnie od mar-

ca do maja. 

13. Barwinek pospolity

14. Zarośla starego cmentarza
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Centralnym punktem Garbowa jest kla-

sycystyczny pałac Jezierskich (zdj. 15,16) 

z XIX w. otoczony parkiem  dworskim 

(zdj.17, 18) i malowniczymi, sukcesywnie 

zarastającymi stawami (zdj. 20), będący-

mi siedliskiem rzadkich gatunków roślin 

i zwierząt min. perkoza: dwuczubego, 

rdzawoszyjnego  oraz perkozka , łabędzi 

niemych (zdj. 21, 22), remizów, trzcinia-

ków, kaczek (zdj. 19, 24) pary gniazdują-

15.  Pałac i  park

16. Pałac w Garbowie12



cych błotniaków stawowych, myszołowów, 

bocianów białych (zdj. 23), a także rzadkich 

wymagających obszernych trzcinowisk bą-

ków. Wśród kompleksu stawów zadomowi-

ła się kolonia śmieszek. Florę garbowskich  

zbiorników wodnych tworzy min. zasługu-

jąca na uwagę populacja grzybieni białych 

(zdj. 25, 26) porastających północny brzeg 

stawu „Julin”, rdestu ziemnowodnego, ko-

saćca żółtego oraz żabiścieku pływające-

go. 

17. Park wiosną

18. Wiewiórka na polanie Garbowskiego parku
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19. Stawy w Garbowie

20. Zarastające stawy będące siedliskiem grzybienia białego14



21. Łabędź niemy

22. Para łabędzi niemych
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Zespół pałacowo - parkowy w dawnych granicach składał się 

z części parkowej, w której centrum był zlokalizowany kla-

sycystyczny pałac z XIX w. projektu Józefa Dietricha i stajnia 

cugowa. W części północnej znajdowało się zaplecze ogrod-

nicze i zabudowania gospodarcze wraz z częścią południową 

i wschodnią o łącznej powierzchni 11 ha. obejmującą trzy sta-

wy: Irena, Pod Pałacem i Kępa (zdj.27).

23. Bocian biały

24. Gniazdo kaczki łyski na stawach w Garbowie
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Przed zachodnią elewacją pałacu znajdował się rozległy 

park z drzewami liściastymi i iglastymi, a przed samym 

pałacem potężny gazon obsadzony roślinami sezono-

wymi. Przy ścianach budynku rosły begonie oraz pięk-

nie kwitnące canny. Kolumny wybudowane w stylu joń-

skim i okiennice były obrośnięte dzikim winem i różami 

pnącymi. 

25. Grzybień biały

26. Grzybień biały
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27. Jeden ze  stawów w Garbowie

28. Wyspa na stawach w Garbowie

Alejka pomiędzy stawami: Kępa i Pod Pa-

łacem byłą obsadzona grabem uformowa-

nym w tunel tzw. Bindaż. Grabina w 1928 r. 

wymarzła i na jej miejsce został wkompo-

nowany żywopłot z karagany syberyjskiej, 

który rośnie do dzisiaj. Tej mroźnej zimy 

wymarzły także drzewa i krzewy mniej od-

porne na mrozy: platany, glicynie, iglicz-

nie, sofory i ligustr. Alejka biegnąca od 

głównej bramy wjazdowej,  północnym 

brzegiem stawu Irena i Pod Pałacem, była 

nazwana „dziką promenadą”. 
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29. Mapka kompozycji parkowej sprzed 1939 roku

Na stawie Kępa znajdowała się obszerna, 

sztucznie uformowana wysepka obsadzo-

na kasztanowcem białym (zdj.28). Dostać 

się na wyspę można było poprzez mo-

stek lub dopłynąć łódką. Przed elewacją 

wschodnią pałacu znajdował się różany 

klomb w kształcie wąskiego, ale długie-

go prostokąta w tle którego rosły klomby 

z bzu lilaka.  
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Obecnie trudno dopatrywać się powy-

żej przedstawionego zagospodarowania 

przestrzennego. Jedynie nadal garbowski 

pałac zachwyca klasycystycznym stylem 

architektonicznym z ozdobnymi sztuka-

teriami. Lata powojenne podzieliły park 

na dwie części wybudowaną drogą Lublin 

– Warszawa, zaś kolejne nasadzenia spo-

wodowały kompletny zanik oryginalnego 

charakteru parku (zdj. 29). Mimo to za-

chowało się ponad 180 drzew w wieku 80 

– 100 lat. Pierwszym i najbardziej widocz-

nym pomnikiem przyrody jest jesion wy-

niosły (zdj. 30) rosnący nieopodal pałacu 

wpisany do rejestru pomników przyrody 

województwa lubelskiego o obwodzie 

pnia ponad 6 m. Oprócz tego okazu war-

to także wyróżnić kilka starszych drzew 

z gatunku: sosna wejmutka, grab pospo-

lity, wiąz szypułkowy, kasztanowiec bia-

ły, lipa drobnolistna, czy robinia pseudo 

akacja. W parku można także spotkać: 30. Jesion wyniosły pomnik przyrody 
w parku w Garbowie

31. Zawilec gajowy park w Garbowie20



olchę czarną, klon pospolity, klon jawor, 

jesion pensylwański, topole białą, brzo-

zę brodawkowatą, modrzew europejski, 

dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, ka-

raganę syberyjską, żywotnik europejski, 

jaśmin wonny i trzmielinę europejską. 

Wiosną całe połacie parku barwią się ko-

lorami dzięki obfitemu porośnięciu par-

kowych polan przez fiołki wonne, zawilce 

gajowe (zdj. 31), złocie żółtą, i ziarnopłon 

wiosenny. Obecnie atrakcją przyrodniczą 

są pięknie kwitnące wiosną i latem grzy-

bienie białe  (zdj. 32) na garbowskich sta-

wach objęte ochroną prawną. Grzybień 

biały zwany lilią wodną to gatunek byliny 

z rodziny grzybieniowatych, posiadający 

grube walcowate kłącza zakorzenione w 

dnie. Liście tej rośliny unoszą się na wo-

dzie dzięki komorom powietrznym znaj-

dujących się w blaszce liściowej i ogonku. 

Zamieszkuje głównie wody czyste i śred-

nio głębokie do 2,5 m. Kwiaty grzybienia 

mają biały kolor. Kwitnie od czerwca do 

października. Roślina wciąż ustępuje z 

naturalnych siedlisk ze względu na jej wa-

lory dekoracyjne i ciągłe zanieczyszczenia 

wód. Ochrona grzybienia białego została 

podjęta już w 1949 roku. Te piękne i oka-

załe rośliny do naszej miejscowości zosta-

ły sprowadzone prawdopodobnie w XIX 

w. przez dziedzica Garbowa, który chciał 

upiększyć urokliwe stawy znajdujące się 

w samym centrum Garbowa. 

32. Grzybień biały

Spacerkiem po Garbowie - ścieżka edukacyjna

21



Obecnie upodobały sobie niedostępne 

miejsce na tych właśnie stawach. Spa-

cerując groblami pomiędzy stawami, 

można usłyszeć charakterystyczny głos 

bąka, obejrzeć dostojne łabędzie (zdj. 33),

pływające perkozy i kaczki (zdj. 34). Gar-

bowski zespół pałacowo – parkowy  

(zdj. 35) jest wizytówką naszej miejsco-

wości podobnie jak ruiny starego kościoła 

(zdj. 36), wznoszące się  ku niebu wieże 

kościoła parafialnego (zdj. 37), wzgórze 

starego cmentarza i ciągnące się przy nich 

lessowe wąwozy, w których można spo-

tkać wiele ciekawych, chronionych praw-

nie roślin.
33. Łabędź niemy

34. Kaczki na garbowskim stawie zimą22



35. Zespół pałacowo-parkowy zimą

36. Wzgórze starego kościoła
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Kolejnym bogatym przyrodniczo obsza-

rem  jest północna część Garbowszczy-

zny położona na Równinie Lubartowskiej. 

Przy północno zachodniej granicy gminy 

w lesie nieopodal miejscowości  Orlicz 

usytuowane są naturalne jeziora Rejo-

wiec i Duży Ług, które podobnie jak stawy 

w Garbowie zamieszkują gatunki zwierząt 

zasługujących na uwagę np. perkoziki, 

kokoszki wodne, a także kaczki krakwy 

i bąki.  Faunie tutejszych jezior dorównuje 

także bogata, a zarazem rzadka roślinność 

bagienna i łąkowa. Spotkać tu można min. 

dwa gatunki storczyków: kukułkę krwistą 

i szerokolistną a także łączeń baldaszko-

wy. Ze względu na swoje odosobnienie od 

„cywilizacji” jest to miejsce ciche, spokoj-

ne, a przede wszystkim malownicze kra-

jobrazowo. Cały kompleks jezior Rejowiec 

i Duży Ług otoczony jest lasem olsowym 

i łęgowym tworzonym z olchy, wierzby, 

jesionów, osiki, leszczyny, malin, jeżyn 

i dzikiego chmielu. Pozostały kompleks 

leśny to bory mieszane z przewagą sosny 

zwyczajnej, dębu szypułkowego, garbu 

i pięknie kwitnącej w maju robini akacjo-

wej. Spośród gatunków występujących 

w runie leśnym można wymienić min. za-

wilca gajowego, mącznice lekarską, kon-

walię majową, borówkę czarną, a także 

pięknie kwitnące jesienią wrzosy. 

37.  Wieże  kościoła parafialnego

24



Mącznica lekarska (zdj. 38) to gatu-

nek z rodziny wrzosowatych. Porasta 

rzadkie, widne bory sosnowe i suche 

wrzosowiska. Można ją spotkać tak-

że na piaskowych wydmach. Tworzy 

niewielkie skupiska lub zwarte łany. 

Mącznica lekarska występuje tak-

że w północnej części naszej gminy 

w lesie przy miejscowości Wola Przy-

bysławska.  Można ją tam spotkać jako 

niewielką krzewinkę o wysokości nie 

większej niż 10 cm., rosnącą pojedyn-

czo lub w dużych skupiskach. Ma zi-

mozielone, skórzaste liście. Kwitnie od 

kwietnia do czerwca. Ścisła ochrona 

tej rośliny została podjęta ze względu 

na nadmierne jej eksploatowanie jako 

surowiec zielarski w 2004 r. 

Konwalia majowa (zdj. 39) to gatunek 

z rodziny myszopłochowatych. Wystę-

puje bardzo często w lasach Polski. 

Ze względu na jej działanie lecznicze 

i piękne pachnące kwiaty została sil-

nie przetrzebiona. Konwalia majowa 

jest pod częściową ochroną gatun-

kową by zapobiec nadmiernemu jej 

eksploatowaniu. Swoją popularność 

zawdzięczają pięknym, pachnącym 

kwiatom. Okres kwitnienia przypa-

da na maj i czerwiec. Z tak pięknych 

kwiatów na jesieni tworzą się nielicz-

ne czerwone, trujące jagody. Liście tej 

rośliny wyrastają parami lub pojedyn-

czo z podziemnych kłączy. Na naszym 

terenie występują w każdym lesie 

tworząc duże skupiska (zdj.39). 

38. Mącznica lekarska

39.  Konwalia majowa
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Faunę lasów gminy Garbów tworzą: dziki, 

sarny, borsuki, kuny, jastrzębie, myszoło-

wy, puszczyki, dzięcioły czarne i średnie 

oraz para lęgowa rzadkich bocianów czar-

nych i białych. W niedalekiej odległości 

od drogi na obrzeżach lasu przy miejsco-

wości Wola Przybysławska zlokalizowana 

jest torfianka (zdj. 40, 41), która powstała 

w zalanym wodą wyrobisku torfowym. 

Jest to obszar dystroficzny, co widać głów-

nie przez prawie całokowite zarośnięcie  

terenu przez mech torfowiec i obecność 

innych dystroficznych roślin takich jak: 

pięknie kwitnących wiosną czermieni 

błotnych, modrzewnicy zwyczajnej, chro-

nionej wełnianki pochwowatej czy ściśle 

chronionej owadożernej rosiczki okrągło-

listnej. Cały kompleks leśny w północnej 

części gminy należy do chronionego ob-

szary „Kozi Bór” utworzonego w 1990 r.

40. Torfianka

41. Torfianka w lesie w Woli Przybysławskiej
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Dzięcioł duży (zdj. 42) należy do rodzi-

ny dzięciołowatych, zamieszkuje całą 

Europę, lasy północnej i środkowej Azji 

oraz północnej Afryki. Występuje głów-

nie w starych lasach liściastych, iglastych 

(sosnowych) lub mieszanych, również 

w parkach i alejach. Prowadzi osiadły tryb 

życia, część wędruje. U samca na tylnej 

części głowy możemy zobaczyć jaskra-

wo-czerwoną, poprzeczna pręgę. Żyją 

w dziuplach, umieszczonych zazwyczaj 

na wysokości od 0,5 metra do 20 metrów 

nad ziemią. Korzystają także ze skrzynek 

lęgowych. Dzięcioły żywią się owadami 

wydobywanymi z drewna. Zimą i jesienią 

również nasionami i słoniną z karmników. 

Dzięcioł objęty jest ochroną gatunkową.

42. Dzięciął duży
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Bocian biały (zdj. 43) zamieszkuje tereny 

trawiaste, stepy, tereny uprawne, bagien-

ne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki 

i pastwiska, okolice jezior. Występuje 

głównie na nizinach, rzadko na wyży-

nach. Preferuje siedliska ludzkie lub ich 

sąsiedztwo w przeciwieństwie do bociana 

czarnego.  Buduje duże, koliste gniazda 

z warstwowo ułożonych gałęzi na drze-

wach lub budowlach ludzkich. Z tego sa-

mego gniazda ptaki używają przez wiele 

lat. Żywi się owadami, głównie pasikoni-

kami i chrząszczami, ale także myszami 

i nornikami, co czyni go ptakiem poży-

tecznym w rolnictwie. Bocian jest gatun-

kiem globalnie zagrożonym wyginięciem. 

Przyczynami spadku liczebności mogą 

być zmiany klimatyczne, osuszanie tere-

nów podmokłych i stosowanie pestycy-

dów w rolnictwie.

 43. Para bociana białego

44. Skupisko mchu torfowca28



Mech torfowiec (zdj. 44) to roślina pora-

stająca tereny bagniste w Europie i Azji, 

uczestniczy w procesie zarastania zbiorni-

ków wodnych i tworzenia pokładów torfu, 

na co wskazuje nazwa „torfowiec”. Liście 

torfowca stale rosną zwiększają swoja dłu-

gość, a jego dolne części stopniowo ob-

umierają.  Wraz z innymi roślinami tworzy 

zbiorowiska roślinne zwane torfowiskami. 

Ścisła ochrona gatunkowa obejmuje tere-

ny występowania dużych skupisk mchu 

(zdj. 45). W naszych okolicach występuje 

tworząc niewielkie połacie w śródleśnej 

dystroficznej torfiance w sąsiedztwie 

populacji rosiczek i czermieni błotnej 

(zdj. 46, 47).

45. Mech torfowiec

46. Czermień błotna

47. Mech torfowiec w sąsiedztwie rosiczki
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Wełnianka (zdj. 48) należy do  rodziny 

turzycowatych. Tworzy okazałe kępy 

czasami o wysokości dochodzącej do 70 

cm. Posiada odziomkowe, długie, cienkie 

liście. Kwiaty usytuowane są na wyso-

kich, cienkich łodygach. Tworzą je bia-

ło srebrzyste, wełniste włoski skupione 

w niewielkie „pomponiki”. Zasięg jej wy-

stępowania sięga od piętra alpejskiego 

w Europie do Azji i Ameryki Północnej. 

W naszym karaju spotykana jest na niżu 

i w górach. Preferuje tereny podmokłe, 

lokalne bagna, kwaśne torfowiska o du-

żym nasłonecznieniu. W gminie Garbów 

występuje na dystroficznym obszarze 

w północnej części gminy, w lesie oraz 

w  nasłonecznionym, bagnistym miejscu. 

Puch z jej kwiatów w przeszłości był wy-

korzystywany do wypełniania poduszek 

i  wyrobu nici.  W Polsce ze względu na 

nieliczne jej występowanie została objęta 

ścisłą ochroną gatunkową. 

48. Wełnianka pochwowata
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Rosiczka okrągłolistna (zdj. 49, 50, 

51) to gatunek z rodziny rosiczkowa-

tych. Spośród innych roślin wyróżnia 

ją cecha - owadożerność. Jest rośliną 

wieloletnią, drobną o wysokości mak-

symalnej 20 cm. Występuje w całej 

Europie, Ameryce północnej i Azji na 

podmokłych terenach, bagnach, tor-

fowiskach. Niegdyś rosiczka była wy-

korzystywana do odstraszania złych 

duchów. Na naszym terenie wystę-

puje ona na podmokłych zalewiskach 

w lesie w Woli Przybysławskiej. Od 

1946 roślinę objęto ścisłą ochroną 

gatunkową. Ponieważ jej liczebność 

sukcesywnie zmniejsza się wraz z tere-

nami jej występowania, ochrona jest 

niezbędna.

49. Rosiczka okrągłolistna

50. Rosiczka okrągłolistna 51. Torfowisko z rosiczką okrągłolistną
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Warto także wspomnieć o odnalezionej 

w XIX w., podczas kopania stawów w Gar-

bowie, czaszce wymarłego tura. Jest ona 

najlepiej zachowana spośród trzech od-

nalezionych w Polsce.

Tereny północne i centralne gminy są 

świetnymi miejscami do inwestycji w tu-

rystykę. Z biegiem czasu na terenie gminy 

powstają nowe trasy rowerowe ( obecnie 

funkcjonują dwa szlaki rowerowe: pół-

nocna i południowa pętla po gminie Gar-

bów). Gmina zaopatrzona jest w bogaty 

kompleks usług hotelarskich i gastrono-

micznych. W 2008 roku jeden z ośrodków 

hotelarskich w Garbowie gościł uczestni-

ków Tour de Pologne z Kolumbii i Euskadi 

(Hiszpania). 

 

Garbów i okolice to teren niezwykle cie-

kawy pod względem przyrodniczym, hi-

storycznym. Odkrywany przez młodych 

pasjonatów.  Efektem ich zainteresowań, 

poszukiwań i działań jest ta publikacja.
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