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Zapraszam do 
odwiedzenia mojej 

miejscowości - Obidzy  



Obidza 



Obidza - położenie 
   Obidza znajduje się  w południowej Małopolsce, w powiecie Nowosądeckim,                 

w Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Należy do Gminy Łącko. Zachodnia              

i południowa części wsi  podchodzi pod główny grzbiet Pasma Radziejowej 

biegnący od Koziarza przez Jaworzynkę, Błyszcz, przełęcz 

Złotne, Dzwonkówka, przełęcz Przysłop, Kubę, Rokitę do stoków Skałki.                       

Zaś od wschodniej strony po zbocza Skałki, a w północnym kierunku 

przez Jasiennik i Będzikówkę. Północną naturalną granicę miejscowości stanowi 

Dunajec. 



Położenie Obidzy na mapie 
geograficznej Gminy Łącko 

49°29′47″N 20°28′30″E 



Krajobraz 

Obidza jest malowniczą, średnich 

rozmiarów wsią z przepięknym 

krajobrazem, krystalicznie czystymi 

rzekami Obidzkim i Majdańskim potokiem.  

Czystym powietrzem. Wieś jest piękna              

o każdej porze roku. 



Krajobraz 



Wiosna 

Wiosną podczas 

pieszych wędrówek 

można zobaczyć wiele 

gatunków roślin 

pospolitych, ale też 

chronionych,  np. : 

wawrzynka wilczełyko, 

przebiśniegi, krokusy  

i zawilce.  

 Zawilec 



Wiosenne kwiaty 

Wawrzynek wilczełyko Krokus 



Wiosenne kwiaty 

Kwitnące drzewa Przebiśnieg 



Wiosna 

Wiosną można zobaczyć różne rodzaje 

motyli. 

 

 

 

 



Lato 

 Latem można przejść się 

szlakami turystycznymi 

przebiegającymi przez 

Obidzę na: Przehybę, 

Przysłop oraz do 

Szczawnicy.  W piękne, 

słoneczne dni ze szlaku 

na Przehybę da się 

zobaczyć przepiękną 

panoramę Tatr.  

Panorama Tatr 



Lato 

Na niekoszonych łąkach Obidzy można 

spotkać gniazda dzikich os i pożytecznych 

trzmieli.   



Gniazda owadów 

Gniazdo trzmieli 

 

   

Gniazdo os 

 

 

 



Dary lasu 

Obidza kusi też swoimi darami lasu.                  

W sezonie wiosenno-letnim są to owoce; 

poziomek, borówek, malin. Jesienią 

czernice. Lasy wsi obfitują  również w setki 

różnych gatunków grzybów;  jadalnych, 

trujących i tych będących pod ochroną. 



Pole borówek 



Maliny 



Jesień 

Jesienią Obidza mieni się pełnią kolorów. 

W lasach jest pełno grzybów, a opadłe 

liście tworzą miękkie, szeleszczące 

poduszki.    



Jesienny widok 



Jesienny las 



Borowik szlachetny  

 

 

 

 

 

 

 



Szyszkowiec łuskowaty 



Kania 



Zima 

Choć Obidza nie posiada stoków 

narciarskich, nie brakuje tu górek do jazdy 

na sankach i nartach. Można też 

zorganizować kulig.    



Zimowy krajobraz 



Fauna 

 Obidza zaprasza nie tylko miłośników pieszych 

wędrówek, ale też wielbicieli przyrody. W tej wsi mieszka 

sporo różnych gatunków zwierząt małych i dużych, np.: 

salamandry, wiewiórki, jeże, sarny, dziki, żaby, węże, 

pasikoniki oraz wilki i lisy. 



Przedstawiciele fauny Obidzy 

Pasikonik 

 

 

 

 

 

Ćma 



Przedstawiciele fauny Obidzy 

 Żaba   Zaskroniec 



Przedstawiciele fauny Obidzy 

Popielica   Jaszczurka zwinka 

 

 

 

 

 



Przedstawiciele fauny Obidzy 

Gąsienica motyla Salamandra plamista  



Obidza 

Do Obidzy można przyjechać zarówno               

na jeden dzień jak i na tydzień, ponieważ 

są tu do wynajęcia całe domki jak i pokoje.  

Od miejscowych rolników można kupić 

produkty rolne, np.: owoce i warzywa, 

ekologiczne jajka, sery owcze, krowie                    

i kozie mleko oraz sery. 



Zwierzęta hodowlane 

Kozy Kury 



Obidza zaprasza 

WSZĘDZIE  ŁADNIE,  ALE  W OBIDZY 

NAJŁADNIEJ !!!    



Źródła 

Mapa i położenie : 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obidza 

Zdjęcia z kolekcji prywatnej. 

Opisy prywatne. 

 



Dziękuję za uwagę. 

Koniec 


