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REZERWAT PRZYRODY KRZEMIANKA
Rezerwat przyrody Krzemianka powstał w 1987 roku i jest to zespół obfitych źródlisk
zasilających strumień o tej samej nazwie – Krzemianka. Rezerwat tworzy rozległa
zabagniona dolina z licznymi źródliskami otwartymi, mulistymi i torfowiskowymi o
powierzchni 230,63 ha. Poza niepodważalnymi walorami przyrodniczymi znajdziemy
tam także prehistoryczną kopalnię krzemienia. Przed trzema tysiącami lat funkcjonowało
tam całe zagłębie wydobywcze i przetwórcze, mianowicie około 300 kopalń i
kamieniołomów. Na terenie Rezerwatu znajduje się także skansen pszczelarski, drzewa
bartne, wieża widokowa oraz pozostałości po kopalni krzemienia. Obecnie są one
zarośnięte i słabo widoczne. Przez Rezerwat prowadzi ścieżka turystyczna, która
umożliwia podziwianie piękna tego niezwykłego terenu i dotarcie do trudno dostępnych
miejsc. Trasa prowadzi przez kładki, ale także przez naturalne ścieżki Puszczy Knyszyńskiej.
Na ścieżce dydaktycznej znajduje się szereg tablic informacyjnych dostarczających wiedzy
przyrodniczej o tematach: ekologiczna rola lasu, nisze pokarmowe ptaków, woda i jej
rola w lesie, warstwowa budowa lasu, czy dzięcioł może dostać wstrząsu mózgu, i
innych… Takie cuda tuż za Białymstokiem!

THE KRZEMIANKA NATURE RESERVE
The Krzemianka nature reserve was established in 1987 and it is a complex of
abundant springs feeding the stream of the same name - Krzemianka. The reserve
consists of a vast marshy valley with numerous open, silty and peat bogs with an
area of 230.63 ha. In addition to the undeniable natural values, we can also find a
prehistoric flint mine there. A whole mining and processing basin operated there
three thousand years ago, namely about 300 mines and quarries. There is also a
beekeeping open-air museum, beekeeping trees, an observation tower and the remains
of a flint mine in the reserve. Currently, they are poorly visible and overgrown.
A tourist path leads through the reserve, which allows you to admire the beauty of this
extraordinary area and reach hard-to-reach places. The route runs through the
footbridges, but also through the natural paths of the Knyszyn Forest. On the
educational trail there are a number of information boards providing natural knowledge
about the topics: ecological role, of the forest, food niches of birds, water and its role
in the forest, layered structure of the forest, whether a woodpecker can get a
concussion, and others ...
Such wonders just outside Białystok!
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