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Punkt 1. Las Księża Debra



Jest to niewielki las mieszany
głownie bukowo-jodłowy. Występują
tutaj także inne rośliny, między 
innymi: modrzewie, sosny. Jego 
struktura powierzchniowa jest
bardzo ciekawa, ponieważ obecne
są tu porośnięte drzewami wąwozy 
lessowe. Właśnie od wąwozów 
pochodzi nazwa "debra" - czyli 
V-kształtna dolina o stromych 
zboczach i nieregularnej formie. 
Epitet "księża" może pochodzić od 
właściciela tego terenu, którym mógł 
być ksiądz albo książę.



Punkt 2. Pola Jęziórek



Nazwa tego miejsca
pochodzi od źródeł, które 
odnotowali austriaccy 
topografowie, gdy te tereny 
znajdowały się pod zaborem
austriackim. Źródła te 
występowały w tym miejscu 
do około początku XIX
wieku. Pola są położone na 
zboczach i w dolinach 
dawnych wąwozów. 
Uprawia się tutaj zboża, 
maliny, tytoń.



Punkt 3. Figura Katarzyny 
Kołcon



Figura ufundowana została
przez Katarzynę Kołcon z Wólki 
Czarnostockiej na cześć Boga, w 
podziękowaniu za uratowanie 
życia podczas napadu bandy 
zbójców na jej gospodarstwo. Na 
figurze od zachodniej strony 
widnieje napis: Pod Twoją
obronę uciekamy się Święta Boża
Rodzicielko Fundatorka Katażyna 
Kołcon 1910r. Na ścianie 
północnej zaś napis: Boże 
błogosław nas (oryginalny napis 
zawiera liczne błędy językowe).



Punkt 4. Łąki i bagna wsi 
Wólka Czarnostocka



Łąki nadrzeczne są siedliskiem
wielu ptaków np.: czapli siwej, 
kaczki krzyżówki, kulika. Mogą one 
na tych terenach zakładać gniazda
i żerować. Mieszkańcy wsi lokują tu 
swoje ogrody warzywne, uprawiają 
także maliny. Część łąk w bliskim 
sąsiedztwie rzeki coraz częściej jest
nieużytkowana przez ludzi, co 
skutkuje przekształcaniem ich w 
tereny podmokłe, a później w 
bagna.



Punkt 5. Rzeka Gorajec



“Gorajka” to prawostronny dopływ 
Poru, spływa do niego w 
miejscowości Zakłodzie, a później 
Por uchodzi do Wieprza w 
miejscowości Kulików nieopodal 
zbiornika Nielisz. Gorajec początek 
bierze na gruntach podmokłych wsi 
Lipowiec, tak zwane: Bagna 
Tałandy. Długość rzeki wynosi
23,04 km. Gorajec przepływa przez:
Trzęsiny, Czarnystok, Gorajec- 
Zastawie, Gorajec-Stara Wieś, 
Gorajec- Zagroble, Zaburze, 
Latyczyn, Mokrelipie i Zakłodzie.
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