


REZERWAT JATA 
nieznany ląd



“Stworzenie świata” - świt nad rezerwatem, z którego spośród brzóz i olch wystrzeliwują potężne jodły.

 Przechodząc przez cienisty las, przez rozgrzaną łąkę pachnącą świeżym sianem czy też słuchając 
śpiewu żurawi dochodzę do wniosku, że przyroda jest wielkim darem dla każdego z nas, bez wyróżnienia 
z tytułu zawodu, wykształcenia czy przekonań. Niewielu ludziom dany został dar tworzenia sztuki - 
rzeźb, portretów, pejzaży, architektury... Każdy z nas został za to obdarzony darem dostrzegania piękna 
w otaczającym świecie. Wystarczy zatrzymać się, by zobaczyć wschód lub zachód słońca, burzę, 
rozświetlony promieniami słońca mroczny las, wylegującego się zaskrońca, skrzącą się niby szafir 
przylaszczkę, lustro wody... Przyroda rozciąga się wokół nas czekając na odkrycie jej tajemnic. Nie każdy 
może być malarzem, ale każdy może być fotografem. Dostrzeżone tajemnice przyrody możemy zatrzymać 
w szkle obiektywu, a następnie pochwalić się nimi przed bliskimi lub szerszej publiczności w galerii.

 Przyroda rezerwatu Jata już wiek temu stanowiła wielką tajemnicę i świątynię natury. Z tego 
względu prof. Władysław Szafer zaproponował objęcie tego wyjątkowego lasu ochroną. Jego marzenie 
ziściło się w roku 1933, kiedy utworzony został rezerwat Jata - najstarszy po Białowieskim Parku 
Narodowym chroniony przyrodniczo obszar w Polsce. Fragmenty prastarej puszczy szumią dotąd 
o ciężkiej pracy ludzi lasu, o powstaniach narodowych, o walkach partyzanckich, o czasach wojen                                
i zawieruch.

 Rezerwat jest miejscem odwiedzin turystów z całej Polski. Dotyczy to zwłaszcza utworzonej       
15 lat temu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej oraz powstałej niedawno trasy rowerowej. Zorganizowane 
grupy wycieczkowe w liczbie 50-80 rocznie oprowadzają pracownicy Nadleśnictwa Łuków. Nasila się  
turystyka indywidualna - zarówna piesza, jak i rowerowa. Od 2 lat w rezerwacie Jata odbywają się plenery 
fotograficzne, gdzie uczestnicy starają się odkryć tajemnice tego niezwykłego zakątka. Szczególnie udane 
zdjęcia zdobią potem ściany wystaw. Zapraszam do zapoznania się z fotografiami oraz do spotkania na 
ścieżkach łukowskich lasów.  
           

            Grzegorz Uss

Rezerwat Jata leży w województwie lubelskim, powiecie łukowskim, gminie Łuków, w terytorialnym zasięgu 
Nadleśnictwa Łuków, które nim zarządza. Utworzony 21 marca 1933 r., a restytuowany 4 sierpnia 1952 r. Na chwilę 
obecną ma pow. 1117 ha, z czego 337 ha to rezerwat ścisły. Odległość rezerwatu od większych miast: Łuków - 14 
km, Lublin - 110 km, Siedlce - 45 km, Warszawa - 110 km.



Narodziny przyszłej królowej puszczy - siewka jodły pospolitej skąpana w deszczu.



Perlące się podczas wschodu krople rosy na trawach.

Kobierzec mchów niczym dywan ścieli dno lasu. Szykująca się do ataku żmija zygzakowata - jedyny jadowity gad polskich lasów.

Para ropuch w miłosnych uściskach to nieomylny sygnał wiosny.



    Do twarzy mi w czerwonym... Pająk czyhający na swą ofiarę w misternie przygotowanej pajęczynie.



Żurawie szukają miejsca do wiosennych lęgów. Ich głos to jedna z najpiękniejszych melodii natury.

Wstań, unieś głowę... i wsłuchaj się w szum wiatru w koronach drzew.

    Niedostępne zakątki rezerwatu to najczęściej plątanina krzewów, powalonych drzew i dzika, nieokiełznana natura.

Poranne mgły nad łąkami okalającymi rezerwat.



Serce puszczy - najbardziej skryte miejsca są ciche i magiczne. Każdego skłaniają do zadumy.      



Wiosenny klejnot na dnie lasu - kwitnąca przylaszczka.

Kwitnąca roślina leśna - szczawik zajęczy, jest jadalna. Również dla ludzi.

Przedzierający się przez leśne runo chrząszcz.

Mrówki to najliczniejsza grupa owadów na świecie. W zdecydowanej większości to pożyteczny gatunek.



  Pięknie ubarwiony zaskroniec grzejący się w promieniach słońca.   Chroniony przedstawiciel wilgotnych lasów - rzekotka drzewna.

  “Smok” w rodzimym wydaniu - okazały samiec jaszczurki zwinki.



 Podsadzenia bukowe malowniczo przebarwiają się już podczas pierwszych przymrozków.

Podczas wędrówek możemy znaleźć drzewa całkowicie obrośnięte mchem - i jak tu wyznaczyć kierunek północy? Rezerwat Jata to miejsce bardzo licznie odwiedzane przez pieszych i rowerowych turystów.



Urokliwe dróżki zachęcają do długich, pieszych wędrówek śladami tajemnic natury.
   Stado jeleni poszukujących pożywienia.

Pierwsza ofiara jesiennych przymrozków.



 Wsi Jagodne trudno szukać pośród leśnych ostępów nieopodal Jaty. W latach 1953-54 mieszkańcy wsi zostali 
wysiedleni przez ówczesną władzę, aby na tym terenie utworzyć poligon lotniczy. Celami są usypane z piasku sylwetki 
pojazdów lub dawno wycofane i zdekompletowane pojazdy pancerne i działa.

Postawiony przez leśników pomnik ks. Stanisława Brzóski - kapłana, powstańca, patrioty i wielkiego syna Podlasia.

Pamiątka walk partyzanckich w rezerwacie Jata - krzyż Virtuti Militari w miejscu obozu AK 
i pomnik poświęcony pamięci partyzantom z lasów łukowskich.



Przyroda była niemym świadkiem zmagań naszych przodków o wolną Polskę. 
Nie pozwólmy aby pamięć o ich bohaterskich czynach zanikła. 
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Mapa kompleksu leśnego Jata.

Rezerwat Przyrody “Jata”




