
Przyroda 
w 

Krainie Rawki



Rezerwat przyrody
Rzeka Rawka

W Krainie Rawki znajduje się Rezerwat rzeka Rawka obejmuje całą długość rzeki od jej źródeł do ujścia oraz teren 

dopływów: Krzemionki, Grabianki, Korabiewki oraz Rokity. Jest to teren o długości 97 km. Przedmiotem ochrony 

jest  równieżnabrzeżny pas  ziemi o szerokości 10 m, który obejmuje łączną powierzchnię 487 ha

Rezerwat Rawki  został stworzony po to, aby zachować naturalne warunki typowej rzece nizinnej, krajobraz jej 

doliny oraz rzadkie siedliska chronionych roślin i zwierząt. Rawka to środowisko życia wielu gatunków ryb min. 

okonie, płocie, a także bezkręgowców i minogi. Po oczyszczeniu rzeki w latach 90. XX w. można zobaczyć również 

raki oraz bobry.

Rezerwat rzeki Rawki posiada bardzo ciekawe walory przyrodnicze, co powoduje, iż na rzece często 

organizowane są spływy kajakowe.

Rawka na całej swej długości zaopatrzona jest w zabudowę hydrotechniczną tj. spiętrzenia i zbiorniki retencyjne. 

W gminie Puszcza Mariańska, we wsi Kamion jest kaz  pietrzący z niedużą elektrownią wodną.

W latach 1914 –1915 w latach I wojny światowej na linii rzeki przebiegała linia frontu niemiecko rosyjskiego. 

W lasach okalających rzekę oraz na skarpach porośniętych gęstą roślinnością prowadzono wojnę pozycyjną. 

Rezerwat przyrody Rawka znajduje się na terenie dwóch województw: łódzkiego i mazowieckiego. Rozciąga się 

od Starej Rawy do Bolimowa na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.



Bolimowski 
Park Krajobrazowy

Bolimowski Park Krajobrazowy został 

utworzony w 1986 roku. Obecnie liczy  

wraz z otuliną 23 614 ha, z czego 

ponad 60% stanowią lasy. 

Największe walory Parku:

- około 1000 gatunków roślin 

naczyniowych, 87 gatunków roślin 

rzadkich i chronionych, 163 gatunki 

zwierząt chronionych (m. in. ryś, bóbr, 

wydra, bocian czarny, zimorodek, 

bielik, orlik krzykliwy), 16 gatunków 

zwierząt łownych (m. in. łoś, daniel, 

sarna, dzik, lis),

- 5 rezerwatów przyrody: „Rzeka 

Rawka” – 497 ha, „Kopanicha” – 42ha 

(torfowisko), „Ruda-Chlebacz” – 12ha 

(las olszowy), „Puszcza Mariańska” – 

120 ha (stuletni las liściasty), „Siwica” 

– 68ha (bagienne łąki, cenna ostoja 

wielu gatunków ptaków i owadów),

- zespół przyrodniczo – krajobrazowy 

„Nieborów”,

- obszary Natura 2000: „Dolina 

Rawki”, Polany Puszczy Bolimowskiej, 

Dolina Grabinki, Łąki Żukowskie,

- 62 gniazda bociana białego,

- 1 aleja zabytkowa i liczne drzewa – 

pomniki przyrody,

- 15 ścieżek edukacyjnych,

- 23 szlaki turystyczne,

- siedliska bobrów w dolinie Rawki,

- świetliste śródleśne polany 

(świadectwo osadnictwa budnickiego 

z XVII i XVIII w.),

- liczne zabytki kultury materialnej: 

pałace, dwory, romantyczne parki, 

kościoły, cmentarze, kapliczki, krzyże 

przydrożne, okopy, rowy strzeleckie 

i działobitnie z czasów I wojny 

światowej.

Znaczna część powierzchni gmin 
Kowiesy, Puszcza Mariańska i Wiskitki 
leży w obrębie Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego. 



Rezerwat Przyrody „Babsk” (Gmina Biała Rawska) został 
utworzony w 1958 r. Zajmuje obszar 10,97 ha. 
Położony jest na lewym brzegu strumienia będącego 
dopływem rzeki Białki. Chroniony jest w nim las sosnowo-
dębowy z domieszką lipy drobnolistnej. 
W drzewostanie dominuje dąb, zaś w północnej części 
rezerwatu, położonej bezpośrednio nad strumieniem, 
przeważają olsy i graby. Najstarsze okazy drzew są w wieku 
ponad 170 lat i posiadają ponad 2 m obwodu.
Z roślin występuje borówka, konwalia i paproć orlica, zaś na 
bardziej podmokłym obszarze skrzyp, trzcina i lilie wodne. 
Można tam  spotkać m.in. sarny, dziki, lisy, ryjówki, jeże  
oraz liczne gatunki ptaków jak  bociany, dzięcioły, kukułki, 
kaczki, a także drobne gady i płazy. 

Rezerwat leśny 
"Babsk"

Dąb "Goworek " 
i dąb "Napoleona"

W Ossie (Gmina Biała Rawska) spotkamy Dąb Goworek. 
Jest to najstarszy dąb w byłym województwie 
skierniewickim. Ma 25m wysokości i ok. 500 lat. 

W Babsku (Gmina Biała Rawska) znajduje się 500-letni dąb, 
oobwodzie pnia blisko 7,5m, tzw. „Dąb Napoleona”. 
Wg. lokalnych opowieści odpoczywał pod nim cesarz 
francuski Napoleon Bonaparte, wracający z wojny z Rosją.

Aleja lipowa
w Grzymkowicach

Grzymkowice to wieś, leżąca w Gminie Biała Rawska. 
Okolicę stanowią głównie pola uprawne, sady oraz 
niewielkie obszary łąk. W pobliżu wsi przepływa rzeka 
Białka. Na terenie wsi znajduje się wpisana do rejestru 
zabytków nieruchomych aleja lipowa, o długości ok. 600 
metrów, składająca się z ponad 90 drzew lipy drobnolistnej 



Park dworski
w Cielądzu

Park w Cielądzu jest pozostałością dawnego parku pałacowego 
urządzonego w drugiej pokowie XIX w. Jego powstanie można 
wiązać z nabyciem włości cielądzkich przez ród Wolffów. W latach 
1907–1912 zmodernizowano na styl angielski wedle projektu 
Stefana Celichowskiego. Obecnie nie ma śladów po istniejącym tu 
niegdyś pałacu. Obecnie pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.

W Zawadach (Gmina Kowiesy) znajduje się największy głaz 
narzutowy na Mazowszu (a także na terenie województwa 
łódzkiego) i drugi co do wielkości w Polsce.Głaz pochodzi z epoki  
lodowcowej (sprzed ok. 20 tysięcy lat) Głaz ma długość 12 m, 
szerokość 8,5 m i wysokość 3 m. Stanowi on pomnik przyrody 
nieożywionej. Głaz ten zbudowany jest z jasnoszarego piaskowca o 
lepiszczu krzemionkowym, pochodzi z okresu miocenu. W okresie 
międzywojennym niestety został częściowo uszkodzony, ponieważ 
odłupano spory fragment dla celów budowlanych.

głaz narzutowy
w zawadach

W Stolnikach (Gmina Cielądz) znajduje się 
zabytkowa aleja składająca się z lip i kasztanowców, 
pochodzi z końca XIX w. Zabytkowa aleja w części 
północnej obsadzona jest lipami drobnolistnymi, 
zaś w części południowej kasztanowcami. Cała aleja 

Aleja w Stolnikach



Łąki "Żukowskie"
„ŁĄKI ŻUKOWSKIE” to obszar liczący 173.36 ha, chroniony 
Dyrektywą Siedliskową. Obejmuje pas licznych dolin, niewielkich 
rzek oraz dawne tereny podmokłe dzisiaj zmeliorowane i osuszone. 
Są to pola, łąki i pastwiska. Łąki te są bardzo dobrze wykształconymi 
i zachowanymi siedliskami w tej części Mazowsza. Występuje tu 
wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin np.: pełnik europejski, 
gółka długoostrogowa, goździk pyszny, podkolan biały oraz centuria 
tysiącznik. Łąki Żukowskiesą miejscem występowania, rozrodu 
i przelotu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt 
np.: bóbr, kumak nizinny, traszka grzebieniasta podróżniczek,  

błotniak stawowy, trzmielojad, derkacz, świergotek polny, muchołówka białoszyja czy gąsiorek. Obecnie teren Łąk 
Żukowskich wchodzi również w skład Bolimowsko-Radziejowskiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.

RZEKA KORABIEWKA
Swój początek Korabiewka bierze pod wsią Gąba i przepływa przez całą Gminę Puszcza Mariańska. łącząc największe 
osady: Korabiewice, Zator, Olszankę, Puszczę Mariańską, Budy Zaklasztorne, Radziwiłłów Mazowiecki i Bartniki. Dolina 
rzeki w swoim górnym biegu, jest bardzo malownicza, wijąc się pośród pól, łąk i lasów tworzy liczne zakola, rozlewiska 
i zakręty. Korabiewka odegrała w życiu mieszkańców gminy dużą rolę gospodarczą. Od XVI w. działały na niej 4 młyny, 
a w jednym z nich wyrabiano proch strzelniczy. Ostatni, w miejscowości Rudka, funkcjonował do połowy XX w.  Wart 
odwiedzenia jest tzw. szwedzki szaniec u ujścia Korabiewki do Rawki. Rzeka wypływa tu z Prochowego Młynka, wije się 
w głębokim zacienionym parowie, po czym raptownie rozpływa się w łąkach nad Rawką.  

Rezerwat leśny
"puszcza mariańska"

Rezerwat przyrody Puszcza Mariańska - położony na terenie Gminy 
Puszcza Mariańska w województwie mazowieckim. Rezerwat leży 
w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi część 
obszaru leśnego Puszczy Korabiewskiej.Rezerwat o powierzchni 
132 ha,zostałutworzony w 1983 r. Dwie trzecie powierzchni 
rezerwatu zajmuje las z dominującą sosną. Występują tu też stare, 
okazałe dęby, brzoza, olsza czarna, wiąz, topola osika. Występują 
tu rośliny chronione: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, bluszcz 
pospolity, kopytnik pospolity.Wśród fauny rezerwatu występują 
takie gatunki, jak m.in. jaszczurka zwinka, zaskroniec czy padalec. 
Zróżnicowana jest awifauna lęgowa, gdzie występują: drozdy, 
świstaki, dzięcioły i muchówki (żałobna i mała), myszołowy, 
jastrzębie oraz słonki.



Park dworski 
w Konopnicy

Park dworski w Konopnicy (Gmina Rawa Mazowiecka) 
jest obecnie bardzo zarośnięty i zaniedbany. 
Zachowało się w nim kilkanaście okazów starodrzewia, 
głównie lip i kasztanowców. Pośród zarośli pozostałości 
dawnego dworu. Do parku prowadzi zabytkowa aleja 
lipowa.

Grodzisko średniowieczne 
w Kurzeszynie

Grodzisko średniowieczne w Kurzeszynie (Gmina Rawa Mazowiecka) 
to widoczne w terenie grodzisko stożkowate z reliktami 3 wałów 
oraz fosą, które funkcjonowało od połowy XIII do połowy XIV wieku, 
położone na wysokim cyplu na rzeką Rawką. Fosa o szerokości 10–
12 m i ponad 2 m głębokości. Na kopcu znajdował się niegdyś 
prostokątny budynek zrębowej konstrukcji i podpiwniczony o 2 lub 3 
kondygnacjach.

„GRABINKA”
"Grabinka" to drugi na terenie gminy Puszcza 
Mariańska obszar objęty projektem Natura 
2000 o powierzchni około 46 ha. W całości 
położony jest na terenie Lasów Państwowych 
i podlega nadleśnictwu Radziwiłłów. Lasy w 
dolinie należą do grupy lasów ochronnych. 
Dominują siedliska grądowe,a drzewostany są 
budowane przez sosnę, dąb, grab, olszę, oraz 
(w mniejszej ilości) lipę, wiąz, brzozę. Ostoja 
Grabinka charakteryzuje się wysokim 
stopniem naturalności doliny i koryta oraz 
szaty roślinnej. Znajduje się tutaj bogactwo 
gatunków roślin naczyniowych z czego 5 jest 
pod ochroną gatunkową, a 9 gatunków 
rzadkich i zagrożonych (m.in. wawrzynek 
wilcze łyko, kukułka szerokolistna (storczyk), 
bluszcz pospolity, kopytnik, lilia złotogłów, 
zawilec gajowy, zawilec żółty, konwalia 



Park podworski
w Rylsku Dużym

W Ryslku Dużym (Gmina Regnów) znajduje się dwór z końca XIX w. Dwór otacza dobrze utrzymany park dworski 
z kilkunastoma okazami starodrzewia, m.in. lipy, grabu, kasztanowca i dębu. Możliwość wejścia na teren parku 
wyłącznie za zgodą właścicieli.

Rezerwat "Trębaczew" 

Rezerwat "Trębaczew" (Gmina Sadkowice) stanowi bardzo 
cenne i nie zniszczone zbiorowisko drzew, wśród których 
najważniejszym i najokazalszym jest modrzew polski, 
krzewów i roślin runa. W rezerwacie modrzew odnawia się 
naturalnie, tworząc drzewostany mieszane z sosną i dębem. 
To największe na Mazowszu skupisko modrzewi z tak 
bogatą florą. Wiek modrzewi określa się na około 100-160 
lat. W konkursie zorganizowanym przez redakcję Przeglądu 
Leśniczego w 2001 roku, na najgrubsze drzewa Lasów 
Państwowych w grupie 20 najgrubszych modrzewi znalazło 
się 9 drzew z Rezerwatu Trębaczew o obwodach pni od 3,6 
do 3,9 metra (informacja ze strony internetowej 
Nadleśnictwa Skierniewice).

Dęby szypułkowe 
w Julianowie

Na terenie wsi Julianów (Gmina Rawa Mazowiecka) 
znajduje się 10 dębów szypułkowych – pomników 
przyrody, z których największy „Kazimierz” ma 3, 95 
cm obwodu pnia, wokół wioski rozciągają rozległe 
dębiny łączące się z Rezerwatem Przyrody Rzeki Rawki 
objętym obszarem Natura 2000.



Aleja lipowa 
w Bujałach

W Bujałach (Gmina Sadkowice) znajduje się piękna aleja lipowa

W Guzowie (Gmina Wiskitki) znajduje się kilka drzew 
posiadających status pomników przyrody. Jednym z nich jest warty 
obejrzenia Dąb szypułkowy  położony na wsi w kierunku 
Biedrzychowic Dolnych (obok starej leśniczówki). Jego obwód to 
350 cm a wysokość 24 m. 

Dąb szypułkowy 
w Guzowie



Przyroda 
w Gminie Żelechlinek

W gminie Żelechlinek na szczególną uwagę zasługują jej walory przyrodnicze. Prawie cała jej powierzchnia znajduje się na 
obszarze chronionym zlewni wód rzek Rawki i Pilicy. Północny fragment gminy został włączony do Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Na terenie Gminy położone są dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy w Żelechlinku ma kształt nieregularnego 
pięciokąta o wielkości niespełna 2 ha lustra wody. Powstał na rzece Żelechliniance, a jego główną atrakcję stanowi wyspa 
pośrodkuzalewu, na którą prowadzi pomost. Drugi zbiornik w Chociszewie o wielkości 3,6 ha lustra wody, położony jest u źródeł 
rzeki Krzemionki. Jego mocno wydłużony kształt podyktowany jest ukształtowaniem terenu. Jest to miejsce odpoczynku, 
spacerów i raj dla wędkarzy. Tereny gminy kryjąw sobie bogactwoświata zwierzęcego i roślinnego. Można spotkać ślady bobrów 
europejskich, wydr, borsuków czy bociana czarnego. Te ostatnie gniazdują w kompleksach leśnych w okolicach Łochowa, Teklina 
i Radwanki.

zakończenie
„Kraina Rawki” to zakątek ziemi, który wyróżnia się wspaniałym krajobrazem. Teren ten jest 
niezwykle malowniczy. Walory krajobrazowe, czystość wody, rozległe łąki i lasy zachęcają do 
długich spacerów, wycieczek rowerowych, spływów kajakowych czy grzybobrania. Niewątpliwie 
„Kraina Rawki” jest miejscem wartym odwiedzenia i spędzania w nim czasu na łonie przyrody.
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