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чайки з чорними головами,  яких часто неслушно 
називають крячками. А пізнім літом і восени прилітають сюди  
сірі і білі чаплі:  чепура велика  та чепура мала, - котрі 
мандрують на південь Європи. На болотистих берегах річки 
можна помітити сліди видри, і щораз більше бобрів 
євразійських.  Там, де ростуть високі розлогі верби, можна 
зауважити характерні погризи - сліди перебування бобрів. 
Річка - це передусім середовище риб, на міському відрізку 
зустрічаються аж 24 види, серед яких пструг струмковий, 
линь та головатиця вважаються винятковою здобиччю і 
особливо цінуються  рибалками. Надзвичайно привабливим 
явищем є масовий виліт одноденок, який щорічно припадає 
на кінець весни- початок літа. Ці комахи за кілька годин свого 
існування відбувають „шлюбні польоти” і гинуть.

Автотурист, який затримається у Перемишлі кілька 
днів, може відвідати арборетум у Болестрашицях. На 
поверхні 21,10 га зібрано велику за кількістю і 
різноманітністю колекцію: 1000 тисів, 160 магнолій, 200 
кизилів, 100 гінго двухлопатевих та понад  100 болотних 
кипарисів. Але не тільки дерева є цінним надбанням цього 
об'єкту, тут росте також 3800 видів і сортів інших форм 
рослинності. По дорозі до арборетуму варто затриматись у 
старій цегельні Бушковіце, в кар'єрі якої з  1963 року існує 
найбільша в Польщі гніздова колонія  бджолоїдки.  
Бджолоїдки - це птахи, яких легко побачити, більше того, 
можна сказати, що своєю поведінкою вони прагнуть бути 
зауваженими; часто сидять у добре помітних місцях  на 
дротах ліній електропередач, верхівках дерев. Крім  
бджолоїдок  у цегельні живе маловідомий вид ластівок - 
берегові ластівки. Ці птахи з коричневим опіренням, подібно 
до бджолоїдок, видовбують гнізда-нірки у крутих стінах 
кар'єру. Єдиним у Польщі заповідником, що охороняє 
гніздовища бджолоїдки є - ”Яксманіцький схил” у 
Сєдлісках. Ареал цього виду знаходиться недалеко добре 
збереженого форту часів І Світової війни „Salis Soglio”. 

Оборонні споруди давньої Фортеці Перемишль 
також є привабливим для натураліста тереном. Густо 
порослі кущами глоду і тернини вони дають притулок 
багатьом видам фауни. Серед величезних лип, дубів,  грабів 
селяться птахи: сорокопуд терновий, чечітка, щиглик, 
кропив'янка сіра,  кропив'янка прудка,  кобилочка річкова, а 
віднедавна,  з 1978 року, дятел сирійський, що гніздиться в 
Польщі. В околицях Перемишля немає озер, але їх з успіхом 
заміняють стариці (вологі луки в заплавах рік) поблизу Гурка, 
Бушковіц, Болестрашиц. Найбільша з них, стариця  в Гурку 
розташована на трасі до Медики  5 км від Перемишля, з 1993 
року охороняється законом як екологічне угіддя. Стариця - 
це важлива опора для рідкісних рослин і тварин, передусім 
птахів. Тут легко побачити такі види, як чирянка велика, лунь 
очеретяний, бугай,  очеретянка велика, кобилочка солов'їна. 
Недалеко від стариці в Гурку по правій стороні траси 
Перемишль-Медика  простяглись луки села Крувнікі. Росте 
на них винятково цінна, рідкісна квіткова рослина -  рябчик 

Перемишль, що мальовничо розкинувся на 
пагорбах по обидва боки звивистої стрічки  Сяну, є 
надзвичайно привабливим місцем для туриста - любителя 
природи. Алеї дерев, квітучі сади на околицях міста, сквери, 
порослі чагарником  форти оборонної твердині часів І 
Світової  війни, парки, зелені луки вздовж берегів річки та й 
сама річка Сян створюють досконалі умови для існування 
багатьох видів рослин і тварин. 
 Природничу мандрівку по Перемишлю почнемо від 
Замкового парку, який займає поверхню біля 20 га. Серед 
місцевих видів лип,  грабів і буків, що утворюють  
угрупування  бучини карпатської, характерної для лісів 
Перемиського Нагір'я,  зустрічаються також дуби, берези та 
величні білі тополі.   З екзотичних видів можна побачити 
колекцію туй  та окремі екземпляри каштанів, гінго, магнолій, 
амурських пробкових дерев та ліріодендронів тюльпанових. 
Особливо гарний парк ранньою весною, коли серед трави 
з'являються перші лісові квіти: первоцвіт весняний, анемона 
дібровна і жовтецева, лісова фіалка. Старі дерева дають 
притулок дятлам: середньому, звичайному та жовні сивій, а 
також іншим видам, що шукають корм у щілинах кори дерев -  
підкоришнику короткопалому та повзику. Загалом у період 
гніздування у 1988-1990 роках помічено 45 видів птахів, що 
закладали гнізда на терені парку. Можна також зустріти білку 
або їжака. Взимку до парку часто заглядають сарни, а влітку 
на нічне полювання вирушають кажани: вухань звичайний,  
широковух європейський, вечірниця руда. 

Парк на Ліповиці розташований у районі Буди Малі 
на протилежному боці річки Сян. Щільністю дерев та 
видовим складом він нагадує типовий лісовий масив.  
Домінуючими гатунками дерев тут виступають: липа, граб, 
дуб. У цьому середовищі переважають типово лісові птахи: 
дрозд співочий, кропив'янка садова, вівчарик жовтобровий,  
костогриз. Загалом у парку налічується 44 види птахів, серед 
яких зустрічаються також хижаки:  канюк,  боривітер 
звичайний, сіра сова. Восени тут можна натрапити навіть на 
оленя європейського. У теплі пори року, коли сонячне 
промініння зігріває рослини лісового руна,  у траві 
з'являються рептилії: прудка та живородна ящірки, а також 
вуж.

Долина Сяну разом із старицею біля Кругеля 
Малого і заростями верб вздовж річкових берегів  це вже 
зовсім інше середовище. Річку оточують рослини і тварини 
зв'язані з водною стихією. Світ птахів представляють 44 
гніздові види, як свідчать спостереження 1985-1995 років. 
На особливу увагу заслуговують турок звичайний з чудовим 
карміново забарвленим пір'ям,  ремез, що будує гнізда з 
вербового пуху у формі рукавички, а також найзнаменитіший 
співак серед пташиної братії -  соловейко східний.  Поблизу 
річки можна зустріти коловодника, рибалочку, берегову 
ластівку і крячка річкового. Це так звані навколоводні птахи, 
вони шукають корму на річкових берегах . Напровесні біля 
річки у великій кількості з'являються мартини звичайні  - 

рябчик шаховий. Відомо лише кілька ареалів цієї 
рослини в Польщі.  У Крувніках у 1974 році створено 
заповідник природи під назвою  „ Рябчик шаховий у 
Крувніках”.  Наприкінці серпня тут збираються зграї білих 
лелек, що готуються до відльоту у вирій.   

Вибираючись на екскурсію у південнному від міста 
напрямку,  варто завітати до двох природничих об'єктів 
Ландшафтного парку Перемиського нагір'я - парку в 
Красічині та заповідника природи „Ущелина Голублі”. Парк у 
Красічині, до якого можна доїхати дорогою Перемишль -  
Сянок, знаходиться на відстані 10 км від Перемишля. 
Величезні липи, дуби та хвойні рослини, серед них старі 
тиси, є головною, окрім замку, принадою для відвідувачів. 
Заслуговують на увагу також екзотичні види:  пірамідальні 
туї, японські гінго, платани i тюльпанові дерева, що ростуть 
поблизу замку. Ландшафтно-лісовий заповідник  „Ущелина 
Голублі ” знаходиться  11 км від Перемишля біля траси 
Перемишль - Динув.  Тут прокладена навчально-
природнича стежка під назвою „Долина Голублі”. Листяний 
мішаний ліс, який покриває пагорби,  складається з лип, 
буків і рідкісного куща - клокички перистої. Це натуральне 
середовище жовто-чорного плазуна  плямистої 
саламандри.  Весною можна натрапити на кумку гірську - 
амфібію, яка у ситуації небезпеки перевертається догори 
животом, показуючи загрозливі на вигляд жовті плями. Якщо 
нам дозволить час, то  завітаймо ще до двох 
природоохоронних об'єктів розташованих безпосередньо на 
терені міста Перемишль у дільниці Винна Гура на Засянні. 
Це заповідник „Винна Гура” створений з метою захисту 
природного ареалу карликової вишні, а також заповідник 
„Ями”, предметом охорони якого є льон австрійський.
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