
 

Kołacznia 

Najmniejszy rezerwat w Polsce  

 

W gminie Nowa Sarzyna najważniejszym walorem przyrodniczym jest 

rezerwat „Kołacznia” z naturalnym stanowiskiem różanecznika 

żółtego (Rhododendron flavum), zwanego azalią pontyjską. 

Rezerwat ten został utworzony 14 lutego 1967 roku 

i  jest najmniejszym rezerwatem w Polsce (0,10 ha).  

Ze względu na wysoką wartość florystyczną był  

badany przez takich botaników jak M. Raciborski  

czy W. Szafer. „Azalia Pontyjska” uważana jest  

za osobliwość na skale europejską i najczęściej  

odwiedzana jest w miesiącu maju podczas  

kwitnięcia różanecznika żółtego. 

Okaz ten rośnie na wydmie piaszczystej oraz  

nieliczne okazy wciskają się w podmokłą  

olszynę. Różanecznik żółty jest typową  

 rośliną heliofilią i przyjmuje się, że jego  

 pochodzenie jest w pełni naturalne,  

  o czym świadczą znaleziska kopalne  

  w osadach wieku plioceńskiego  

  w okolicy Pienin. Gatunek tego  

   krzewu występuje najbliżej  

   w lasach sosnowych na płycie  

   granitowej Wołynia, zaś  

  jego główny ośrodek  

  rozmieszczenia geograficznego 

  leży na Kaukazie i w Azji  

 Mniejszej. Stanowisko tej  

 rośliny odkrył  

w 1909 roku  

J. Jędrzejowski,  

a w późniejszych  

latach opisał  

prof. Marian Raciborski  

w publikacji  

„Azalea pontica In Sandomierer  

Wald und ihre Parasiteu”. Gatunek  

ten został wpisany do „Polskiej czerwonej księgi roślin” jako  

gatunek rzadki. Stanowisko różanecznika żółtego  kwitnie w maju przez około trzy tygodnie wydając narkotyzującą woń 

odczuwalna z 200 metrów. Oprócz różanecznika do innych osobliwości florystycznych rezerwatu należy zaliczyć rosiczkę 

okrągłolistną i storczyka samiczego, których istnienie w ostatnich latach nie potwierdzono. Z azalią związanych jest również 

wiele legend, które mówią o Tatarach, o zasadzce, o śmierci wodzów. Półksiężycowatą wydmę interpretują jako mogiłę 

usypaną zabitemu chanowi, a krzewy azalii jako posadzone na jego cześć. 

Początek trasy:  N 50° 18.584' E 22° 16.204' (WGS84) 

Długość trasy:  około 1,8  km 

Do potwierdzenia: 12 PK 

Opracowanie:  Elżbieta, Jakub i Andrzej Domańscy 

Kreślenie mapy:  Jakub Domański 

Aktualność:  maj 2016

Na mapie zaznaczono punkty kontrolne (PK), którymi są 

charakterystyczne obiekty. Należy odnaleźć te miejsca 

i potwierdzić, odpowiadając na pytania. Odpowiedzi należy 

dostarczyć do organizatora.  

Trasę można pokonać pieszo lub rowerem. 
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Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (5/R/16)  
 

PK1 
Parking w pobliżu gospodarstwa agroturystycznego  
Ile płatny jest parking?  

PK2 

Mostek na rzeczce Rokita, wypływającej ze źródełka w pobliskiej Kołaczni, 
będący dopływem Trzebośnicy. 
W jakich kierunku płynie Rokita (patrz na różę wiatrów)? 

PK3 
Teren gospodarstwa agroturystycznego. 
Jaki kolor ma dach zaznaczony na mapie budynek? 

PK4 
Tablica informacyjna wraz z mapą.   
Co oznacza litera "Q" w legendzie mapy? 

PK5 
Pieszy szlak PTTK Nowa Sarzyna – Wzgórze Marii Magdaleny. 
Jaki jest kolor szlaku pieszego PTTK prowadzącego na Kołacznię? 

PK6 
Brama do gospodarstwa agroturystycznego w pobliżu rezerwatu 
Jaka jest jego nazwa? 

PK7 
Znak informacyjny z zaznaczonymi szlakami oraz odległościami 
Jaka jest odległość do Smyczy? 

PK8 
Kapliczka drzewna znajdująca sie niedaleko od skraju lasu 
Czyja figurka znajduje się w kapliczce? 

PK9 
Tablica informacyjna na terenie rezerwatu "Kołacznia" mówiąca o jego 
historii 
Kiedy zostało w tym miejscu odkryte stanowisko różanecznika żółtego? 

PK10 
Tajemnicza mogiła na skraju lasu 
Jaki jest numer słupa linii energetycznej znajdującego się niedaleko? 

PK11 
Pomnik żołnierzy AK rozstrzelanych przez hitlerowców  
Kto jest fundatorem pomnika? 

PK12 
Szlaki rowerowe prowadzące do rezerwatu Kołacznia. 
Podaj dwa kolory szlaków rowerowych zaznaczone na jednym drzewie? 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.  

Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 
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