czę-

działa się za mariawityzmem i oddzieliła się od rzymskokatolickiej parafii niesułkowskiej.

Żółty szlak pieszy po Lesie Łagiewnickim – jest krótszy od niebieskiego, biegnie od

dwór w Byszewach z parkiem podworskim,

Na początku znajdowała się tutaj niewielka drewniana kaplica zwana „szopką”. W 1906 r.

ul. Łagiewnickiej do Arturówka, miejsca wypoczynku i rekreacji wodnej, dalej przez najcen-

w którym występują liczne okazy 200-let-

wybudowano obecny ceglany, neogotycki kościół. W centralnej części wsi Lipka na przy-

niejsze przyrodniczo fragmenty rezerwatu „Las Łagiewnicki”. Szlak przebiega koło kapliczek

nich drzew. Część z nich ma rangę pomni-

drożnym słupie znajduje się gniazdo bociana białego. Zachowało się tu też wiele przydo-

nad Łagiewniczanką, a także przez Kościelną Górę w uroczysku Wanny, na której w ramach

mowych tradycyjnych sadów.

koncepcji urbanistycznej z 1923 r. miał stanąć kościół.

ści PKWŁ, źródła Moszczenicy,

Rezerwat „Struga Dobieszkowska”–

nowi naturalne muzeum geomorfologiczne polodowcowych form

„Piękne Źródło” w Starym Imiel-

utworzony w 1990 r. na powierzchni

ków przyrody. Dwór jest miejscem, w którym

strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich, powstałych

niku, czy źródła w dolinie Bzury

37,6 ha, jest najstarszym i najmniej-

na początku XX wieku często przebywał pisarz

w okresie zlodowacenia warciańskiego. Na jego

w Arturówku. Doliny rzeczne na

szym z trzech rezerwatów przyrody

terenie znajduje się jeden z największych

terenie Parku są głęboko wcięte

położonych na terenie Parku Kra-

w Europie kompleksów leśnych poło-

w podłoże, a ich strome zbocza

jobrazowego Wzniesień Łódzkich.

żonych w granicach miasta - Las Ła-

i naturalne meandry decydują o wy-

Celem powołania rezerwatu była

w Byszewach, zespół klasztorny fran-

względne okolicznych wzgórz sięgają 30 m. Równie ciekawe są doliny rzeczne Młynówki, Bzury

_

na

ód
śr
aw
tur
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ą
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rzebiegu koryta, mean
na

i Łagiewniczanki.

fragment malowniczej doliny Mrogi, uroczyska leśne: Rozworzyn oraz Tadzin-Szymaniszki i da-

zu źródliskowo-leśnego. Rezerwat

wy, Dobra. Na tych nekropoliach zachowały się dotąd

i wokół niego jeszcze 200 lat temu).

lej doliną Mrożycy, m.in. w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego w Brzezinach.

Struga Dobieszkowska położony jest

liczne stare nagrobki. Pomnik na zbiorowej mogile

Charakteryzuje się on wyżynnym

Czarny szlak rowerowy – o długości 73 km rozpoczyna się na parkingu przy ul. Wyciecz-

w dolinie górnego odcinka Młynówki,

powstańców z 1863 roku na cmentarzu w Dobrej jest

krajobrazem o zróżnicowanej rzeź-

kowej i biegnie przez wzgórze Dobra-Nowiny, Dobrą, Michałó-

lewobrzeżnego dopływu Moszczenicy oraz

historycznym świadectwem jednej z większych bitew

bie, której wyniosłości wahają się od

wek, Dobieszków do miejscowości Stare Skoszewy,

stoku tej doliny. W rezerwacie objęto ochroną

Powstania Styczniowego w naszym regionie. Na te-

215 do 260 m n.p.m. Cały kompleks

dalej przez Głogowiec, Buczek do Lasu Ja-

około 3 km odcinka doliny rzeki (cały ciek od źródeł do

renie uroczyska Poćwiardówka znajduje się cmentarz

leży w dorzeczu Bzury, która bierze swój

ninowskiego. Następnie przez Kolonię

ór

nych typów zbiorowisk roślinnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogata dendroflora (flora

w

By
ż
s ze
po
po
wac
h, odrestaurowany

drzew i krzewów). Bogaty jest także świat zwierzęcy rezerwatu. Obserwuje się tu m.in. rzekotkę
Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień

worskim w Byszewach rośnie wiekowy dąb nazwany imieniem pisarza. Na terenie Parku

Łódzkich stwierdzono obecność 785 ga-

zlokalizowanych jest kilka świątyń mariawickich.
Founded: 1996. Area (including buffer zone): 14 663 ha. The smallest landscape park in

drzewną oraz minoga strumieniowego.

to w przybliżeniu jedną trzecią flory

wołany w 2000 r., obejmuje obszar lasu
o powierzchni 41,66 ha. Celem ochro-

Występuje tu ok. 80 gatunków, któ-

ny jest zachowanie fragmentu lasu

Landscape Park Complex. The terrain in the park is characterised by numerous moraine

re zaliczone zostały do zagrożo-

b u ko w o - d ę b o w o - s o s n o w e g o

hills, ravines and gullies. The latter might be seen in the “Janinów Gullies” reserve in the

nych w skali regionu. Kilka z nich

z kompleksem interesujących

form of a chain of concave terrain forms with the depth of up to 8 metres. The park is known

znajduje się w „Polskiej czerwonej

poerozyjnych,

suchych

księdze roślin” m.in. rzadki gatunek

wów, charakterystycznych dla

uthern part of the park, you may see picturesque landscapes. Water spring complexes are

storczyka – żłobik koralowy. Stwier-

strefy krawędziowej Wzniesień

Bzura and Moszczenica. The Łagiewniki Forest of over 1200 ha is a peculiar feature of the

dzono tu obecność wielu gatunków roślin
jak i częściowej. Teren PKWŁ

forest includes a nature reserve by the same name. Plants that grow there include: the

wyróżnia się występowaniem rzadkich, zagrożonych

protected non-photosynthetic orchid gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), and another orchid

gatunków grzybów umieszczonych w Czerwonej li-

included in the Red List of Plants – the northern coralroot (Corallorhiza trifida). The animal

ście grzybów Polski, takich jak: czarka szkarłatna,

that deserves particular attention is an amphibian: the European fire-bellied toad (Bombina

trzęsak listkowaty, łzawniczka kustrzebkowata (o

er
w

at

„P
aro
wy

Jan
inow

skie”, KK

Y

w Ła

giewnikach, KK

duje się tu plaża, boiska, korty i przystań kajakowa.
Zachowały się jeszcze pozostałości dawnych
willi letniskowych – m.in. hotel „Daria”.

Byszewy – wieś leżąca na

Y

terenie gminy Nowosolna. Najstar-

wieloramiennych parowów, o zróż-

sza wzmianka dotycząca Byszew

nicowanej głębokości (do 8 m) oraz

pochodzi z 1389 r. Dawniej była

sumarycznej długości około 2,5 km, po-

to wieś o jednostronnej zabudo-

siada wybitne walory krajobrazowe i przyrod-

wie szeregowej. Na prawym sto-

niczo-leśne. W niezbyt bogatej florze na uwagę zasłu-

jest majątek Byszewy – dwór, park

Niesułków do Lasu Poćwiardowskiego,
Woli Cyrusowej, Marianowa Kołackie-

wi, tworząc trzy większe zbiorniki wodne Arturówek.

go, torfowiska Żabieniec, ZPK „Górna Mrożyca”, Grzmiącej, Moskwy

rząt jak: zniczek, dzięcioł średni, borsuk, nocek wąsatek, padalec, muchołówka mała.

i Plichtowa, aż do dworu w Bysze-

w

Moskwa – w dawnych dokumentach wieś wy-

wach. Stąd prowadzi przez miejsco-

stępuje jako Moskyew (Moskiew). Terminem mosky

wość Dąbrowa do wzgórza „Radary”

określano wtedy miejsca wilgotne. Pierwsza pi-

o wysokości 284 m n.p.m., a następnie

sana wzmianka o osadzie nosi datę 1418 r. Po

wraca do Łodzi i wzdłuż ul. Wycieczkowej

M

os
kw
ie

b
ji o
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m
r
dost
arcza cennych info

wschodniej stronie wsi na lekkim wzniesieniu

kowej 86 w Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym. Łódzki Szlak Konny – najdłuższy w Europie,

zachowane profile, ukazujące geologiczną

przeznaczony dla miłośników turystyki konnej

przeszłość tego terenu. Na dnie dawnej kopalni

i aktywnej. Długość ponad 2000 km. Frag-

żwiru zgromadzono kilkanaście okazałych głazów

ment szlaku biegnie przez obszar PKWŁ

narzutowych. W ścianach widoczne są niewielkie otwo-

m.in. w okolicach Kolonii Niesułków,

u

Y

ki, Poćwiardówkę, Dąbrówkę Dużą,

skiego”. Obecnie stanowi część Łodzi. Oryginalny układ ulic w formie ośmioramiennej

następnie północnym i północno

gwiazdy uzyskała Nowosolna w 1802 r., w ramach „kolonizacji fryderycjańskiej”.

i folwark. Miejsce to związane jest

Wolą. We wsi znajduje się drewniana kaplica mariawicka. Na północny wschód od wsi,
na skraju lasu, położony jest cmentarz z I wojny światowej. Został on założony w latach

ZESPOŁY PRZYRODNICZO‑KRAJOBRAZOWE

mi dębowymi, błyskoporek podkorowy rozwijający
się głównie na brzozach, żagwica listkowata. Liczne

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Górna Mrożyca” – ma powierzchnię 105 ha,

Lanscape Park includes many precious cultural objects, such as a medieval burgwall site in

nisze źródliskowe, sprzyjają powstawaniu siedlisk

Stare Skoszewy and the manor in Byszewy, where Jarosław Iwaszkiewicz stayed, as well as

prawnie chronionych gatunków grzybów np. smar-

the baroque Franciscan monastery in Łagiewniki and many Mariavite churches.

ar
dz

zę
ec

Spoczywają tu żołnierze polegli w czasie tzw. bitwy o Brzeziny, jednego z najbardziej krwa-

Moskwę, Polik, Grzmiącą, Brzeziny, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górna Mrożyca”, oko-

wym obwodzie.

wych starć Operacji Łódzkiej. W listopadzie i grudniu 1914 r., w krwawych walkach starło

lice Tadzina, Szymaniszki i Mrogę Górną. Stąd szlak prowadzi już przez Lipce Reymontowskie

Dąbrowa – wieś w południowej części Parku, na terenie której położone jest najwyż-

się tutaj ponad 500 tys. żołnierzy trzech armii: rosyjskiej, nie-

dąbrów na wysokich pagórkach. Zespół charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu.

sze wzniesienie w okolicach Łodzi – 284 m n.p.m. Wzniesienie to nosi zwyczajową nazwę

mieckiej i austriackiej – we wszystkich walczyli Polacy.

Szlak łącznikowy Moskwa-Byszewy-Boginia-Stare Skoszewy – biegnie z Mos-

ok. 170 taksonów, w tym wiele gatunków rzadkich

Mrożyca płynie tu na dnie głęboko wciętej doliny.

„Radary” i leży w pasie najwyższych kulminacji. Jest ono ważnym węzłem hydrologicznym

Polik – wieś wzmiankowana w 1399

kwy do Byszew m.in. polnymi drogami, skąd rozciągają się rozległe i malownicze panoramy.

r. Przy drodze z Polika w stronę Grzmiącej, po

W Byszewach podziwiać można dawny folwark i zabytkowy dwór. Dalej szlak prowadzi w kie-

Do ciekawostek faunistycznych należy liczna grupa

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Sucha dolina w Moskulach” – został utworzony w 2010 r., jego powierzchnia wynosi 162 ha. Pełni ważną funkcję korytarza ekologicznego,

nie PKWŁ drewniany młyn wodny. Do młyna prowadzi

Dąbrówka Mała – wieś położona nad rzeką Mrożycą. Znajduje się tu ostatni na tere-

pogenicznego utworzona na skutek erozji

towana podczas zlodowacenia warty ok. 180

śród płazów traszkę grzebieniastą i kumaka nizinnego, a z ptaków muchołówkę małą, jarzę-

szarze panoramy i punkty widokowe ukazują naturalny charakter rzeźby.

-150 tys. lat temu. Lądolód skandynawski

batkę, pójdźkę, trzmielojada, siniaka i zniczka. Na uwagę zasługuje występowanie 13 gatun-

piętrzył przed swoim czołem ogromne

ków nietoperzy, w tym borowiaczka – jednego z najrzadszych w Polsce. Najlepiej poznanymi

masy osadów, głównie piasków, żwirów

grupami zwierząt bezkręgowych są planktoniczne widłonogi, wioślarki oraz mięczaki. Dobrze

Użytek ekologiczny „Międzyrzecze Bzu-

i glin. Usypane w ten sposób wzgórza,

poznana jest też fauna pluskwiaków, chrząszczy, motyli, chruścików, błonkówek, muchówek

ry i Łagiewniczanki” – został utworzony

zwane morenami czołowymi, tworzą

i widelnic.

podłoża przez koła wozów jadących do

ol

młyna. W północnej części wsi gniaz-

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Y

OCHRONA PRZYRODY
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Kiełmiczanki,

runku Starych Skoszew.

głazowisko.

Szlak łącznikowy Brzeziny-Tadzin – przebiega m.in. przez Plac Jana Pawła II (rynek)

¿ Sosnowiec Pieńki – w pobliżu wsi

oraz w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego w Brzezinach – do uroczyska Tadzin-Szymaniszki,

w lutym 1863 r., rozegrała się „Bitwa pod

gdzie łączy się ze szlakiem zielonym.

Szlak łącznikowy Stryków-Warszewice – to szlak biegnący wzdłuż doliny Moszczenicy

w wyniku której rozbity został oddział majora Dwo-

o długości ok. 2,3 km; bierze swój początek na skrzyżowaniu dróg, przy kościele pw. św. Marci-

rzaka, a śmierć poniosła nauczycielka Maria Piotro-

na w Strykowie. Następnie prowadzi przez Cesarkę i Warszewice do zielonego szlaku pieszego

wiczowa. Nad rzeką Kiełmiczanką, dopływem Moszczenicy

¿ Skoszewy Stare – swoje powstanie zawdzię-

w 1386 r. We wschodniej części wsi, znajdu-

nad rzeką Moszczenicą, ok. 650 m na południe

łym miejscem aktywnego wypoczynku dla ludzi lubiących wyzwania. Szczególnie atrakcyjna

od obecnego kościoła. Powstał prawdopodob-

jest północna część szlaku oraz tzw. „Mleczna Droga”, na której nie brak zakrętów. Był to

części cmentarza usytuowany jest pomnik, wysta-

nie w IX w. W Starych Skoszewach znajduje

niegdyś pieszy szlak dostaw mleka do Łodzi ze wsi położonych na północny wschód od Lasu

chodniej części wsi znajduje się świątynia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów pw. św. Józe-

się Sanktuarium Maryjne ze słynącym łaskami

Łagiewnickiego.

obrazem Matki Boskiej Skoszewskiej.

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Lesie Łagiewnickim – została wyznaczona z my-

u Syberia – w pobliżu tej miejscowości znaj-

ślą o zróżnicowanej strukturze Lasu Łagiewnickiego, pozwala poznać florę i faunę leśną oraz

duje się Torfowisko Żabieniec – projektowany rezer-

charakter występujących tu zbiorowisk leśnych. Podążając wzdłuż niej można dostrzec ści-

wat przyrody, zajmujący powierzchnię ok. 2 ha. Torfowi-

sły związek pomiędzy warunkami siedliskowymi (wilgotnością i żyznością podłoża), a budową

sko powstało z zagłębienia polodowcowego i jest wynikiem

przestrzenną i składem gatunkowym fitocenoz. Składa się ona z 3 wariantów o różnej długości

Obszary Natura 2000 - PLH100017 Buczyna Ja-

stromymi progami i w okolicach północnej grani-

ninowska – obejmuje kompleks leśny Janinów.

cy PKWŁ osiąga wysokość 160 m n.p.m. Na

60% powierzchni tego obszaru zajmuje drze-

urozmaiconą rzeźbę Wzniesień Łódzkich

wostan bukowy. Najstarsze buki, osiąga-

składają się różnorodne formy geomor-

jące 190 lat, uznane zostały za drzewo-

Użytek ekologiczny „Łąki na Modrzewiu” – utworzo-

serwować urozmaiconą rzeźbę wschodniej części uroczyska Skotniki i mozaikę pól upraw-

odkładania się w nim utworów organicznych. Występuje tu aż 18 ga-

fologiczne, powstałe zarówno podczas

stan nasienny. Warto zwrócić uwagę

ny w 2008 r., zajmuje powierzchnię 2,93 ha. Obejmuje fragment niewielkiego dolinnego obniżenia, bę-

nych w dolinie Kiełmiczanki. Nad polami dostrzec można latającego błotniaka stawowego.

tunków roślin rzadko spotykanych, m.in. rosiczka okrągłolistna, grzybienie północne, modrzewnica

zlodowacenie Warty, jak i w wyniku

na rosnącego tu storczyka kruszczy-

dącego pierwotnym obszarem źródliskowym rzeki Łagiewniczanki. Odnaleźć tu można: intensywnie

Punkt widokowy jest częstym miejscem wycieczek.

późniejszych

ka szerokolistnego, lilię złotogłów

użytkowane świeże łąki, szuwary turzycowe oraz reliktowe łąki trzęślicowe, jak i ziołorośla.

osz
ar pa
na należy do roślin do

s
to
zęs
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a
tyk
po

oraz wielkoturzycowe.

z erozją i wietrzeniem w okresie polo-

czy też dwa gatunki górskie: widłaka
wrońca i kokoryczkę okółkową. Jest

sień roztacza się malownicza panorama

to także ważne miejsce występowa-

Stanowisko dokumentacyjne w Niesułkowie Kolonii – to odsłonięcie geologiczne

kwa, Plichtów, Janów oraz Dobra-Nowiny. W wyniku

KK

do
lin

i św. św. Rocha i Sebastiana oraz stawy na Łagiewniczance, gdzie niegdyś zlokalizowany był „dom

stałości młyna nad starorzeczem. Na uwagę za-

wiać malowniczy krajobraz dorzecza Moszczenicy.

sługuje położona nad Mrożycą dawna siedziba

Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku Tadzin-Szymaniszki – charakteryzuje ją

Nadleśnictwa Brzeziny.

urozmaicenie rzeźby terenu oraz duże zróżnicowanie siedlisk. Umożliwia poznanie wielu gatunków

¿ Wola Cyrusowa/ Kol. Wola Cyru-

roślin i zwierząt żyjących w dolinie rzecznej, na łące, w lesie czy w parowach. Jej długość to ok.

sowa – 4 września 1863 r., na skraju wsi Wola

6 km, wyznaczonych na niej zostało 14 przystanków w dwóch wariantach.

Klęk – miejscowość położona na

Mrożycy. Stanowisko to położone jest około 23 km na północny wschód od Łodzi, we wsi Nie-

południe od drogi Stryków-Zgierz, przy

na, trzmielojada, zimorodka; ssaków – mopka,

sułków Kolonia, na północno-wschodnim stoku doliny Mrożycy, w pobliżu ujścia do niej wyraź-

północno‑wschodnim skraju Lasu Ła-

nocka dużego i płazów – traszki grzebieniastej.

ie

dolinie Mrożycy. Na skraju wsi znajdują się pozo-

nia warciańskiego. Z wierzchołka pagóra można podzi-

pochodzenia antropogenicznego ukazujące strukturę osadów stokowych fragmentu doliny

ią ,
o każdej porze roku

n
óż

fragment moreny czołowej utworzonej przez lądolód skandynawski w czasie zlodowace-

Y

nego parowu.

giewnickiego. W miejscowości odnajdzie-

PLH100034 Wola Cyrusowa – zajmuje powierzchnię 92,3 ha i obejmuje kompleks niewiel-

POMNIKI PRZYRODY

drzewostanem, w którym rosną okazałe

przykład mogą tutaj służyć torfowisko w Imielniku, jak również torfowisko „Żabieniec” sta-

kich naturalnych oczek umiejscowionych w krajobrazie rolniczym. Zbiorniki te są doskonałym

W rejestrze PKWŁ figurują obecnie około 50 pomników przyrody, w tym dwa pomniki zbiorowe (lipy

dęby szypułkowe (pomniki przyrody), klo-

nowiące ważne miejsca rozrodu płazów. Interesującymi formami rzeźby terenu, powstałymi

miejscem rozrodu, żerowania i hibernacji dla płazów, których na tym obszarze występuje aż 11

w Niesułkowie oraz aleja klonów srebrzystych w Łagiewnikach licząca 250 drzew). Do najokazal-

ny jawory i lipy drobnolistne. Drzewa te

częściowo wskutek działalności człowieka, są suche leśne doliny - parowy. Najpiękniej wy-

gatunków. Do najcenniejszych zaliczyć można kumaka nizinnego, traszkę grzebieniastą i ropu-

szych drzew na terenie Parku należą m.in.: lipa drobnolistna w Poćwiardówce o obwodzie 503 cm,

kształcone zespoły parowów można podziwiać w Lesie Janinowskim, gdzie objęte są ochro-

chę paskówkę. Występują tam także płazy stwierdzone na całym terenie Parku: traszka zwyczaj-

dąb szypułkowy w Byszewach o obwodzie 640 cm oraz w parku w Klęku o obwodzie 571 cm, wiąz

ną w ramach rezerwatu przyrody „Parowy Janinowskie”. Parowy można również podziwiać

na, ropucha szara, ropucha zielona, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, żaba moczarowa,

szypułkowy na terenie parku podworskiego w Niesułkowie o obwodzie 402 cm, czereśnia w Nie-

w Skotnikach, w Tadzinie, w rezerwacie „Struga Dobieszkowska” oraz w Starych Skosze-

żaba trawna, żaba jeziorkowa oraz żaba wodna.

sułkowie o obwodzie 307 cm.

liczą ok. 250 – 300 lat. Na uwagę zasługują
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wach. Wyrwane z podłoża, przetransportowane i złożone daleko od miejsca swego pocho-
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Kolonia Dobieszków – znajduje się tutaj, założony w drugiej połowie XIX w., park

poległych powstańców została pochowana w zbiorowej mogile na cmentarzu w Kołacinku. Znajduje się tu
także kościół oraz cmentarz mariawicki z 1912 r. W pobliżu zloka-

Rezerwaty

ZABYTKI

Rezerwaty przyrody - Rezerwat

miejsca, w których występują znaczne ich nagromadzenia to tzw. głazowiska. Na terenie

„Las Łagiewnicki” – powstał

PKWŁ znajduje się kilka głazowisk m.in. w Arturówku, czy we wsi Polik.
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Baza noclegowa i gastronomiczna, ośrodki jeździeckie, stajnie, miejsca postoju i inne informacje
praktyczne – patrz strona internetowa: www.parkilodzkie.pl
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ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

w jego południowej części dworem powstało w drugiej połowie XIX w. Wiek najstarszych

Zielony szlak pieszy - ma długości 63 km, bierze

drzew, głównie dębów i lip, oszacowano na 200 lat. W sąsiedztwie znajduje się rezerwat

swój początek na parkingu przy ul. Okólnej w Łodzi

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego obejmuje 7 parków krajobrazowych le-

i prowadzi przez najbardziej atrakcyjne miejsca

żących na terenie województwa łódzkiego oraz fragmentarycznie województwa mazowieckiego,

Struga Dobieszkowska.

Wydawca:
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Solna 14, 91–423 Łódź
tel. 42 640 65 61
fax 42 657 82 82
info@parkilodzkie.pl
www.parkilodzkie.pl
Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
ul. Wycieczkowa 86, 91-518 Łódź
tel. 42 630 90 95
e-mail: pkwl@parkilodzkie.pl
www.pkwl.parkilodzkie.pl
Tekst, opracowanie: Katarzyna Krakowska, Ludwik Samosiej,
Agata Zaborowska, Sebastian Piskorski,
Zuzanna Mrowińska (ZPKWŁ OT PKWŁ)
Zdjęcia: Hieronim Andrzejewski (HA),
Katarzyna Krakowska (KK),Sebastian Piskorski (SP),
Michał Stopczyński (MS), Ludwik Samosiej (LS),
Agata Zaborowska (AZ)

DROGI GOŚCIU I PRZYJACIELU!
X Pamiętaj, iż las jest dobrem wspólnym, podlegającym szczególnej ochronie.
X Poruszaj się po nim nie używając pojazdów samochodowych.
X Nie rozpalaj ognisk.

na terenie PKWŁ, takie jak: Klęk, Dobrą-Nowi-

świętokrzyskiego i śląskiego. W skład Zespołu wchodzą: PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski

ści wsi zachowały się pozostałości zespołu dworsko‑parkowego z zabudowaniami gospo-

ny, Dobrą, Michałówek, Ługi, Stare Skoszewy,

PK, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, Załęczański PK oraz PK Międzyrzecza Warty

o wyróżniających się walorach

ciół i klasztor Ojców Franciszkanów

darczymi i cenną kolekcją drzew. Inna atrakcją jest drewniany kościół pod wezwaniem

Las Janinowski wraz z rezerwatem „Paro-

i Widawki. Parki krajobrazowe (w granicach województwa łódzkiego) obejmują wraz z otulinami

przyrodniczych, z różnorodny-

w Łagiewnikach wraz z drewniany-

św. Wojciecha, pochodzący z drugiej połowy XVII w. Kościół jest świątynią jednonawową,

wy Janinowskie”, Las Poćwiardowski, zespół

powierzchnię ok. 175 tys. ha, co stanowi blisko 10% obszaru regionu.

X Nie hałasuj.

Na obszarze PKWŁ występuje ok. 130 źródeł,

mi fitocenozami grądu (m.in.

mi kapliczkami św. Antoniego i św.

konstrukcji zrębowej, oszalowany. Składa się z rozbudowanego prezbiterium, nawy głów-

przyrodniczo‑krajobrazowy „Górna Mrożyca”.

W granicach parków krajobrazowych znalazły się obszary o szczególnej wartości przyrodniczej

X Nie śmieć.

a wszystkie zasilają tutejsze, liczne strumie-

z udziałem jodły), dąbrowy świet-

Rocha, usytuowanymi w dolinie

nej oraz części frontowej. Dach dwuspadowy, gontowy. W głównym barokowym ołtarzu,

Następnie przebiega przez Polik, Teodorów, Mos-

i krajobrazowej m.in.: odcinek doliny rzeki Pilicy między Przedborzem a Sulejowem, dolina Raw-

Łagiewniczanki, sanktuarium ma-

pochodzącym z połowy XVII w., widnieje obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z Dzieciątkiem.

kwę, Byszewy, aż do wzgórza „Radary” o wysokości

ki, wyżynne krajobrazy na przedborskim przedpolu Gór Świętokrzyskich oraz w rejonie Załę-

ryjne w Starych Skoszewach, czy

Na drewnianym stropie, w barwnej polichromii ujęte są sceny z Nowego Testamentu. Koś-

284 m n.p.m. Dalej wiedzie przez miejscowości Wódka

czańskiego Łuku Warty, najlepiej zachowane lasy, zwłaszcza kompleksy stanowiące pozostałość

modrzewiowy kościół w Niesułko-

ciół wraz z drewnianą dzwonnicą wpisany jest do rejestru zabytków. Teren kościoła ogro-

piękniejszych źródeł na Wzniesieniach

siedlisk. Występują tu cenne gatunki chronione roślin

Łódzkich zaliczają się Źródła Kamiennej

m.in. wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna, pełnik europejski, gnieźnik leśny i listera
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zerwat położony zaledwie 5 km od

centrum Łodzi, charakteryzuje się du-
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źródliskowymi. Do najciekawszych i naj-

ie

formy rzeźby terenu, zwane niszami

les

otoczeniem źródeł związane są wklęsłe

W

wane są źródliskami, zaś z najbliższym

listej, dąbrowy kwaśnej i in. Re-

ca
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drew
su ł
niana dzwonnica w Nie

i
kow
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wie Kolonii.
Można tu również spotkać świątynie

mariawickie np.: w Dobrej, Grzmiącej,

Lipce i Strykowie.
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nie i rzeki. Obszary ich występowania nazy-

bytków, KK

Kolonia Niesułków – w XVI w. w Niesułkowie istniał dwór biskupi. W południowej czę-

zabytkowych. Najważniejsze z nich to koś-

Na

Na terenie PKWŁ znajduje się kilka obiektów

69,85 ha. Chroni fragment lasu

SIEĆ HYDROLOGICZNA

,L
S

i Dąbrówka do ul. Strykowskiej.

Druk, skład, opracowanie kartograficzne
Euro Pilot Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa
tel. 22 664 37 20
www.europilot.com.pl
biuro@europilot.com.pl
ISBN 978-83-64899-10-2

w 1996 roku i zajmuje powierzchnię
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Więcej informacji na stronie www.pkwl.parkilodzkie.pl

podworski. Jego powierzchnia wynosi ok. 6 ha. Założenie parkowe wraz z wybudowanym

dzenia bloki skalne nazywane są głazami narzutowymi, narzutniakami lub eratykami. Z kolei

INFORMACJE PRAKTYCZNE

lizowany jest zespół śródpolnych stawów objętych ochroną w postaci obszaru Natura 2000.

również okazy takich gatunków, jak: limba, eg-

zotyczna jodła i wiąz górski. Do parku od strony północnej prowadzi piękna aleja topolowa.

Y

ad

N

my park podworski ze zróżnicowanym

lodu. Zagłębienia te często są zabagnione i porośnięte przez roślinność torfowiskową. Jako

Cyrusowa, doszło do jednego z większych starć

ek

bezodpływowe, będące zwykle pamiątką po pozostawionej przez lądolód bryle martwego

wanien” (kąpali się i kurowali tam m.in. chorzy zakonnicy).
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obejmuje atrakcyjne obiekty historyczne i przyrodnicze: Pałac Heinzla, byłą gorzelnię, miejsce po
nieistniejącej kaplicy św. Walentego, piękną aleję lipową, fragment parowu, kapliczki św. Antoniego

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
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Ścieżka historyczno-przyrodnicza w Lesie Łagiewnickim – ma długość 2,5 km,

¿ Tadzin – wieś położona w głębokiej, zalesionej

dyn

działalności lądolodu powstały nie tylko wysokie pagórki, ale także niewielkie zagłębienia

p
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zwyczajna oraz żurawina błotna.
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(1,8-3,9 km), a wyznaczono na niej 13 przystanków.

Janów – stożkowate wzgórze o wysokości 252 m n.p.m. na zachód od Plichtowa. Jest to

nia fauny: ptaków – dzięcioła czarnego,
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gąsiorka, lerki, muchołówki małej, ortola-
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chodniej części Parku. Ze wzniesienia o wysokości 241 m n.p.m. rozciąga się malownicza
panorama, szczególnie w kierunku zachodnim, północnym i wschodnim. Można stąd ob-

dowcowym. Z wielu spośród tych wznie-

mogą tutaj służyć wzgórza w pobliżu wsi Mos-
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Dobra Nowiny – jeden z najciekawszych pod względem krajobrazowym obszarów w za-

e
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związanych

szuwary: trzcinowe w dolinie Łagiewniczanki

fa, wzniesiona w 1908 r. w stylu neogotyckim.

m

procesów,

wi
lgo
t

wysokość 284 m n.p.m. Teren Parku opada ku północy

wowym typem zbiorowiska roślinnego są

województwo

ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO-EDUKACYJNE.
Ścieżka rowerowa po Lesie Łagiewnickim – strome podjazdy i zjazdy są doskona-

pospolita i krwawnica pospolita. Podsta-
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czają prawdopodobnie grodowi, który znajdował się

wiony w miejscu spoczynku powstańców z 1863 r. W za-

.8712

po PKWŁ.

wzmiankowana

wych. Dominują: wiązówka błotna, tojeść

Wydano dzięki finansowemu wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

znajduje się kamienny obelisk poświęcony pamięci bohaterki.
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śli wierzbowych oraz łęgów przystrumyko-

Obszary Natura 2000
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prawej stronie drogi podziwiać można potężne

je się cmentarz rzymskokatolicki. W centralnej
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wilgotnych łąk, szuwarów, ziołorośli, zaro-
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owalnicy, o niepełnej zabudowie, po obu
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w 2009 r. Zajmuje powierzchnię 32,42 ha.

Łódzkich, zajmującą południową część
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do Skierniewic. Oznaczeniem szlaku są białe kwadraty z pomarańczowym kołem w środku.

Dobrą” – jedna z batalii Powstania Styczniowego,

k

wego odcinka rzeki Młynówki, posiada wybitne walory krajobrazowe, a zlokalizowane na tym ob-
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księdze zwierząt”. Do najcenniejszych elementów fauny Polski Środkowej można zaliczyć: spo-
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okolic Łodzi. Tutejsza rzeźba została ukształ-

a
yn
cz
Bu

nki, HA

Y

gowego. Jest to forma pochodzenia antro-

na Park i otaczające go tereny. Jako przykład
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położonym na wododziale I rzędu między zlewniami Wisły i Odry.

droga, biegnąca dnem głębokiego wcięcia dro-
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ekosystemów Lasu Łagiewnickiego. Sucha dolina w Moskulach jest jednym z ramion źródlisko-

cja – wzgórze „Radary” koło wsi Dąbrowa – osiąga

Kopankę, Byszewy, Stare Skoszewy. Następ-

nie kierując się na wschód prowadzi przez Plichtów,

liczne źródła, łąki i ziołorośla oraz lasy: od bagiennych olszyn na dnie doliny do świetlistych

czają tu 250 m n.p.m., a największa kulminabra
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można zwiedzać nie

Biotę porostów w granicach Parku reprezentuje

umożliwiając migrację zwierząt. Jego istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

Parku. Wysokości bezwzględne przekra-

zowy

dza stożkowatego.

pogórza, a nawet gór. W Lesie Łagiewnickim ma stanowisko

krawędziową

Ługi,

jokazalszym obecnie drzewem w Parku jest dąb szypułkowy “Jarosław” o ponad 6-metro-

trzmiel tajgowy – relikt borealny, umieszczony w „Polskiej czerwonej

strefę

Warszewice,

jobrazowe, na które składają się przede wszystkim: malownicza dolina meandrującej rzeki,

występujących tu rzadkich bezkręgowców typowych dla

ś

Bartolin,

chroni fragment dorzecza górnego odcinka Mrożycy. Obiekt ten posiada wybitne walory kra-

niejszy przyrodniczo i najsilniej wyniesiony obszar
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stronach głównej alei widoczne są rzędy płyt nagrobnych z zachowanymi inskrypcjami.
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Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chroni najcen-
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1914-1918, kiedy miały miejsce najbardziej krwawe walki na froncie wschodnim. Po obu

w skali regionu i kraju.
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BUDOWA GEOLOGICZNA
I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

kK

skie”. Dalej szlak biegnie przez Nowe

Skoszewy,

który przyjechał tu po raz pierwszy w 1911

zenicy, KK
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skiego i rezerwatu „Parowy Janinow-

r. w charakterze korepetytora. Niewątpliwie na-
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‑zachodnim skrajem Lasu Janinow-

Poćwiardówka – wieś wzmiankowana w 1416 r., pierwotnie zwana była Niesułkowską

Y

z postacią Jarosława Iwaszkiewicza,

copper (Lycaena dispar), and the five-spot burnet (Zygaena trifolii). The area of the Łódź Hills

przez las na północ od Poćwiardów-

Nowosolna – wieś powstała pod koniec XVIII w. w ramach tzw. osadnictwa „olender-

kategorii wymierająca w Polsce) i prawnie chro-

bee (Bombus jonellus), the hermit beetle (Osmoderma eremita), and butterflies: the large

prowadzi do punktu startowego.

Szlak konny – rozpoczyna się przy ul. Wyciecz-

S

na ścianach wyrobiska widoczne są dobrze

nionych: ozorek dębowy związany ze starymi lasa-
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złoża zakończono przed kilku laty, ale nadal

was created within the park. Other curiosities include rare invertebrates: the heath bumble-
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znajduje się dawna żwirownia. Eksploatację

bombina). Due to its breeding habitat, a Natura 2000 site by the name of “Wola Cyrusowa”
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ry – wejścia do gniazd jaskółek brzegówek.

ku doliny Moszczenicy położony

guje obecność storczyka – kruszczyka szerokolistnego, lilii złotogłów i paprotki zwyczajnej.

początek u podnóża Wzgórz Łagiewnickich.
Na dalszym odcinku Bzura płynie ku zachodo-

W granicach uroczyska Las Łagiewnicki stwierdzono występowanie takich gatunków zwie-

Arturówek – to fragment Lasu Łagiewnickiego leżący w granicach Łodzi. Obecnie znaj-

Łódzkich. Kompleks śródleśnych,

prawnie chronionych, zarówno podlegających
ochronie ścisłej,

z
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park – it is the one of the largest forest area within administrative city limits in Europe. The
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paro-

as the geomorphological museum of post-glacial forms. From numerous hills in the so-
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bitwa między wojskami niemieckimi i rosyjskimi (znana pod

nazwą „Operacja Łódzka”). W środkowej części Parku odnaleźć
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the post-glacial terrain (Warta glaciation). It is one of the 7 parks in the Łódź Voivodeship
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światowej, kiedy to na wschód od Łodzi toczyła się wielka
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Rezerwat Parowy Janinowskie – po-

Polski.

a typical element of the Łódź Hills Landscape Park, and many rivers flow from there, e.g.

wojenny z 1914 roku, początkowego okresu I wojny

Od

można także cmentarze ewangelickie.

tunków roślin naczyniowych. Stanowi

the Łódź Voivodeship (with the area of about 140 km2) has been created in order to protect
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Rok utworzenia:1996. Powierzchnia: 14 663 ha, z czego 3083 ha zajmuje otulina. Park sta-

znej regionu, AZ
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Jednym z najciekawszych obiektów Parku jest
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kokoryczka okółkowa.

Park Krajobrazowy

jajowata oraz kilka gatunków o ważnym znaczeniu dla fitogeografii np. górski górski gatunek –

czyska Janinów, Żabie Źródło leżące

WZNIESIEŃ
ŁÓDZKICH

w południowo-wschodniej części Uro-

mapa przyrodniczo-turystyczna
skala 1:30 000

PARK KRAJOBRAZOWY WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
ŁÓDŹ HILLS LANDSCAPE PARK

Puszczy Pilickiej oraz charakterystyczna strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich – naturalne

dzony jest murem z głazów narzutowych.

Niebieski szlak pieszy po Lesie Łagiewnickim – obejmuje praktycznie cały kompleks

muzeum form polodowcowych.

Lipka – wieś powstała prawdopodobnie w późnym średniowieczu. W centralnej części

leśny Lasu Łagiewnickiego, tworząc pętlę; ukazuje geomorfologiczne i przyrodnicze zróżnico-

Każdy park pełni różnorodne funkcje: krajoznawcze, rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne, na-

wsi znajduje się okazały neogotycki kościół mariawicki pw. Matki Boskiej Szkaplerznej

wanie obszaru. Przebiega m.in. przez „Babią Górę”, „Kamienną Górę” czy „Ruską Górę”, gdzie

ukowe, a jednocześnie realizuje ważne zadania w ochronie rodzimej przyrody i krajobrazu.

i św. Wojciecha. Parafia Kościoła Starokatolickiego w Lipce jako pierwsza w Polsce opowie-

stacjonowały w przeszłości wojska radzieckie.

X Nie niszcz roślinności.
X Nie płosz i nie zabijaj zwierząt.

X Nie wprowadzaj psów bez smyczy.

