
Załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia 

Propozycje tras i tematyki do kampanii z influencerem 

Nazwa 
Parku 

Propozycje tras / miejsc do 
odwiedzenie 

Informacje, linki 
Najlepsze pory roku 

/ miesiące 
Propozycje tematów do rozmowy z pracownikiem PN 
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Szlak żółty: Zawoja Czatoża – 
Gruba Jodła – Hala Czarnego,  

Pozostałości po pierwotnym lesie karpackim, pomnik Grubej Jodły, Czarna Cyrhel, Hala Czarna Czerwiec- wrzesień Starodrzew i jego potencjał przyrodniczy; Malowniczość lasu; 

Pasterstwo pod Babią Górą 

Szlak zielony: Przywarówka -  
Diablak 

Ruiny schroniska Beskidenverein, Krzyż czterech narciarzy, pomnik J. Sobieńki Czerwiec - wrzesień Turystyka dawniej i dziś. 

Piętra roślinne na przykładzie południowej strony BG 

Ścieżka edukacyjna: „Między 
lasem a wsią”  

współistnienie człowieka i przyrody Czerwiec - 
październik 

Przyroda jako inspiracja i „wieloaspektowy” skarb 
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Szlak „Carska Tropina” https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nwoBJb174BRGtz_Ebwa5IZpntxGQfeiE&ll=52.78797
6404665955%2C23.81171560000001&z=15  

koniec lata/wczesna 
jesień 

Las naturalny, rola martwego drewna w ekosystemie leśnym, stulecie 
ochrony Białowieskiego PN 

Szlak „Wilczy Szlak” https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nwoBJb174BRGtz_Ebwa5IZpntxGQfeiE&ll=52.79835
0251869564%2C23.871659449999996&z=15  

koniec lata/wczesna 
jesień 

Las naturalny, rola martwego drewna w ekosystemie leśnym, stulecie 
ochrony Białowieskiego PN 

Część szlaku „Carska 
Tropina” i szlaku „Wilczy 
Szlak” 

Najatrakcyjniejsze fragmenty obu szlaków (linki do opisu i lokalizacji jak powyżej). Wykorzystanie obu 
szlaków do zobrazowania najistotniejszych zagadnień przyrodniczych i turystycznych w BPN. 

koniec lata/wczesna 
jesień 

Las naturalny, rola martwego drewna w ekosystemie leśnym, stulecie 
ochrony Białowieskiego PN 
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Ścieżka edukacyjna "Długa 
Luka" 0,4 km 

Ścieżka bierze swój początek przy "Carskiej Drodze", w połowie drogi pomiędzy wsiami Laskowiec i 
Dobarz.  

Jest to teren Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego. 

Ścieżka to kładka, która prowadzi 400 m w głąb największego na Bagnach Biebrzańskich kompleksu 
torfowisk niskich. Las ciągnący się wzdłuż "Carskiej Drogi" otwiera się tu szeroką luką, odsłaniając 
widok na bezkresne turzycowiska. Dzięki kładce i wybudowanych pomostach widokowych możemy z 
bliska obserwować faunę i florę torfowisk niskich. 

maj lub czerwiec Wyjątkowość miejsca – zwarty kompleks torfowisk niskich. 

Zwierzęta – wodniczka. 

Grzędy – Szlaki Czerwonego 
Bagna   

https://www.biebrza.org.pl/63,szlaki-piesze  dowolna pora roku Czerwone Bagno - obszar ochrony ścisłej. Miejsce, gdzie powstał jeden z 
pierwszych w Polsce rezerwatów przyrody, chroniący m.in. łosia. 

Ścieżka edukacyjna „Biały 
Grąd” 

Ścieżka prowadzi groblą od miejscowości Mścichy do pola namiotowego i wieży widokowej na suchym 
wyniesieniu mineralnym zwanym Biały Grąd. Długość ścieżki wynosi 3,2 km w jedną stronę, powrót 
odbywa się tą samą drogą.  

Przełom kwietnia i 
maja 

Batalion – symbol Biebrzańskiego PN 
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Ścieżka przyrodniczo-
historyczna „Połonina 
Caryńska” trasa: Bereżki –
Przysłup Caryński  – Połonina 
Caryńska– Ustrzyki Górne” 

Proponujemy mniej uczęszczany odcinek ścieżki, który biegnie wzdłuż szlaku żółtego i zielonego z 
Bereżek przez Połoninę Caryńską (przystanki 15B-24B). Zejście szlakiem czerwonym do Ustrzyk 
Górnych. Symbolem ścieżki jest buk zwyczajny. Przełęcz Przysłup Caryński to teren dawnej wsi 
Caryńskie. Obecnie funkcjonuje tu schronisko. Proponowany czas przejścia to wiosna ze względu na 
obfitość kwitnących roślin wzdłuż potoku Suchego.  

Aplikacja mobilna na System Android i Bieszczady & MRB Karpaty Wschodnie: 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2194&Itemid=1  

Materiały drukowane w zasobach BdPN do ewentualnego przekazania 

Wiosna: maj, Osobliwości bieszczadzkiej przyrody –od doliny potoku górskiego po 
połoniny (np. specyficzny układ pięter roślinnych). Zabiegi ochrony czynnej i 
ich wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej. Pasterstwo dawniej i 
dziś (łąki i pastwiska, zarastające polany, obniżona górna granica lasu). 

Ścieżka przyrodniczo-
historyczna „Tarnawa Niżna 
– Dźwiniacz Górny” 

Ścieżka została wytyczona i oznakowana w 2019 r., a w 2020 r. wyposażona w infrastrukturę 
edukacyjną (przystanki i tablice informacyjne). Intencją Parku jest zachęcenie turystów do 
odwiedzania miejsc mniej uczęszczanych ale równie atrakcyjnych oraz zapoznania się z ich wyjątkową 
przyrodą i ciekawą historią. Ścieżka ma łagodny przebieg i jest mniej wymagająca pod względem 
kondycyjnym.  

Aplikacja mobilna na System Android i IOS Bieszczady & Górny San 
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3000&Itemid=182  

Lato: przełom 
czerwca i lipca 

„Bieszczadzka kraina dolin” – fenomen przyrodniczo-historyczny. 

Ślady historii i kultury dawnych mieszkańców zapisane w przyrodzie. 

(cmentarze, krzyże przydrożne, stare drzewa, rośliny z dawnych ogrodów) 

Różnorodność ekosystemów krainy dolin (łąki, ziołorośla, torfowiska, oczka 
wodne, rozlewiska bobrowe) 

Ochrona czynna w BdPN. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nwoBJb174BRGtz_Ebwa5IZpntxGQfeiE&ll=52.787976404665955%2C23.81171560000001&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nwoBJb174BRGtz_Ebwa5IZpntxGQfeiE&ll=52.787976404665955%2C23.81171560000001&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nwoBJb174BRGtz_Ebwa5IZpntxGQfeiE&ll=52.798350251869564%2C23.871659449999996&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nwoBJb174BRGtz_Ebwa5IZpntxGQfeiE&ll=52.798350251869564%2C23.871659449999996&z=15
https://www.biebrza.org.pl/63,szlaki-piesze
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2194&Itemid=1
https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3000&Itemid=182


Audiobook: 

https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2988&Itemid=320  

Materiały drukowane w zasobach BdPN do ewentualnego przekazania 

Przełęcz Wyżna (Nad 
Berehami)– Dział -- Mała 
Rawka – Przełęcz 
Wyżniańska. 

W 2020 r. Park udostępnił nowy odcinek szlaku: Przełęcz Wyżna (872 m n p.m.) – Dział (1103 m 
n.p.m.). Oznakowany jest on kolorem żółtym. Nowy odcinek jest przedłużeniem szlaku żółtego 
Połonina Wetlińska – Przełęcz Wyżna. Wejście na szlak na Dział znajduje się po prawej stronie 
parkingu. Trasa prowadzi głównie zalesionym, łagodnym zboczem do wiaty (deszczochronu) w części 
szczytowej Działu, gdzie łączy się ze szlakiem zielonym. Zielonym szlakiem można wędrować do 
Wetliny lub w stronę Małej Rawki i zejść na Przełęcz Wyżniańska – tę wersję proponujemy. Polany 
szczególnie dobrze prezentują się późnym latem i jesienią ze względu na przebarwiające się na 
czerwono borówczyska z kępami goryczki trojeściowej. Z polan na Dziale można podziwiać piękne 
widoki na otaczające góry. W kierunku północnym widoczna jest jedna z najczęściej odwiedzanych 
przez turystów Połonina Wetlińska, a w południowym – rozległy kompleks leśny objęty ochroną ścisłą 
w dolinie górnej Solinki (tereny nieistniejącej wsi Moczarne) – ostoja dzikich zwierząt.  

Materiały drukowane w zasobach BdPN do ewentualnego przekazania 

 

Koniec lata/jesień: 
sierpień - październik 

Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Parku.  

Znaczenie strefy ochrony ścisłej dla ochrony procesów naturalnych  (ochrona 
ostoi zwierząt puszczańskich i pralasów bukowych) 
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Wokół jeziora lobeliowego 
Wielkie Gacno – zielona 
ścieżka dydaktyczna 

http://www.pnbt.com.pl/?lg=&a=196  

http://www.pnbt.com.pl/jeziora_lobeliowe-376,169,593  

http://www.pnbt.com.pl/wielkie_gacno-644,174,541  

http://www.pnbt.com.pl/ochrona-352  

http://www.pnbt.com.pl/zasady_zwiedzania_i_korzystania_z_pnbt-363  

http://www.pnbt.com.pl/bilety_wstepu-367  

 

czerwiec Ochrona ścisła i strefowa na przykładzie jeziora Gacno Wielkie. 

Jeziora lobeliowe  w PNBT na przykładzie jeziora Gacno Wlk. 

Chronione gatunki roślin w Polsce na przykładzie roślinności rosnącej w i 
przy jeziorze Gacno Wielkie. 

Wrzosowisko, Struga 
Siedmiu Jezior – fragment  
zielonego i czerwonego 
szlaku pieszego 

http://www.pnbt.com.pl/wrzosowiska-377,1117,554  

http://www.pnbt.com.pl/zasady_zwiedzania_i_korzystania_z_pnbt-363  

http://www.pnbt.com.pl/struga_siedmiu_jezior-644,160,541  

http://www.pnbt.com.pl/bilety_wstepu-367  

 

II połowa sierpnia/ 
początek września 

Ekosystemy nieleśne w PNBT.  

Struga Siedmiu Jezior  - jeziora rynnowe w Parku. 

Czynna ochrona jezior i ekosystemów nieleśnych. 

Zagroda Pokazowa Zwierząt i 
muzeum przyrodnicze w 
Chocińskim Młynie 

http://www.pnbt.com.pl/zagroda_pokazowa_zwierzat-668,1740,624  

http://www.pnbt.com.pl/muzeum_przyrodnicze-683  

 

wrzesień, październik Ochrona różnorodności biologicznej na wielu poziomach  (w tym również 
różnorodności genetycznej rodzimych ras zwierząt gospodarskich). 

Tradycyjny chów starych ras zwierząt gospodarskich. 

Zasady postępowania przy spotkaniach z dzikim zwierzętami. 

Dzikie zwierzęta żyjące w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt – poznanie ich 
biologii. 

Poznanie walorów przyrodniczych Parku w muzeum przyrodniczym. 
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Ścieżka dydaktyczna 
,,Głusko’’ 

(wraz z Ekspozycją ,,Wodny 
Świat’’ w PIT DPN w Głusku. 
Budynek dzieli ok. 30-40 
metrów od początku Ścieżki) 

http://dpn.pl/aktualnosci/698-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-.html  

http://dpn.pl/aktualnosci/651-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-sciezka-dydaktyczna-glusko-cz-1.htm  

http://dpn.pl/aktualnosci/656-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-sciezka-dydaktyczna-glusko-cz-
2.html  

http://dpn.pl/aktualnosci/713-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-.html  

http://dpn.pl/aktualnosci/710-pory-roku-nad-drawa-w-dpn-.html  

http://dpn.pl/aktualnosci/678-steinbuscher-k-se-czyli-opowiesc-o-serze-z-gluska-.html  

 

Ścieżka otwarta cały 
rok (sugerowane 
pory roku to lato i 
jesień) 

1. Historia osadnictwa, dawnych hut szkła, lokalnej tradycji ogrodniczo-
sadowniczej  i architektonicznej na terenie Drawieńskiego Parku 
Narodowego i Puszczy Drawskiej. 

2. Historia spławu drewna i towarów rzeką Drawą (wraz z historią bindug, 
dawnych portów rzecznych oraz przedstawieniem dzisiejszych możliwości 
aktywnego wypoczynku nad rzeką Drawą) 

3. Historia Elektrowni wodnej ,,Kamienna’’ wraz z projektem ,,kaskady 
Drawy’’. 

 

Ścieżka dydaktyczna ,,Jezioro 
Ostrowieckie’’ (wraz z 
ekspozycją ,,Wodny Świat’’ w 
PIT DPN w Głusku. Budynek 
PIT dzieli od Ścieżki ok. 1,5 
kilometra) 

http://dpn.pl/aktualnosci/698-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-.html  

http://dpn.pl/aktualnosci/630-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-
sciezka.html  

http://dpn.pl/aktualnosci/636-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-
sciezka.html  

http://dpn.pl/aktualnosci/717-jeziora-drawienskiego-parku-narodowego-z-lotu-ptaka-.html  

https://www.youtube.com/watch?v=5u-SmsaY9n0  

http://dpn.pl/aktualnosci/580-sladami-historii-umocnienia-pozycji-pomorskiej-w-dpn.htmlv  

Ścieżka otwarta cały 
rok (sugerowane 
pory roku to lato i 
jesień) 

1. Przedstawienie ,,Wodnego Świata’’ Drawieńskiego Parku Narodowego 
(jeziora, rzeki oraz zjawisko tzw. ponoru) wraz z fauną, florą i działalnością 
lądolodu, który ukształtował krajobraz DPN. 

2. Historia osadnictwa  i lokalnej tradycji ogrodniczo-sadowniczej oraz 
architektonicznej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego wraz z osadą 
Ostrowite oraz Starą Węgornią na Płocicznej wraz możliwościami turystyki 
(wędkowanie i szlaki piesze oraz rowerowe) nad jeziorami DPN. 

https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2988&Itemid=320
http://www.pnbt.com.pl/?lg=&a=196
http://www.pnbt.com.pl/jeziora_lobeliowe-376,169,593
http://www.pnbt.com.pl/wielkie_gacno-644,174,541
http://www.pnbt.com.pl/ochrona-352
http://www.pnbt.com.pl/zasady_zwiedzania_i_korzystania_z_pnbt-363
http://www.pnbt.com.pl/bilety_wstepu-367
http://www.pnbt.com.pl/wrzosowiska-377,1117,554
http://www.pnbt.com.pl/zasady_zwiedzania_i_korzystania_z_pnbt-363
http://www.pnbt.com.pl/struga_siedmiu_jezior-644,160,541
http://www.pnbt.com.pl/bilety_wstepu-367
http://www.pnbt.com.pl/zagroda_pokazowa_zwierzat-668,1740,624
http://www.pnbt.com.pl/muzeum_przyrodnicze-683
http://dpn.pl/aktualnosci/698-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-.html
http://dpn.pl/aktualnosci/651-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-sciezka-dydaktyczna-glusko-cz-1.htm
http://dpn.pl/aktualnosci/656-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-sciezka-dydaktyczna-glusko-cz-2.html
http://dpn.pl/aktualnosci/656-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-sciezka-dydaktyczna-glusko-cz-2.html
http://dpn.pl/aktualnosci/713-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-.html
http://dpn.pl/aktualnosci/710-pory-roku-nad-drawa-w-dpn-.html
http://dpn.pl/aktualnosci/678-steinbuscher-k-se-czyli-opowiesc-o-serze-z-gluska-.html
http://dpn.pl/aktualnosci/698-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn-.html
http://dpn.pl/aktualnosci/630-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-sciezka.html
http://dpn.pl/aktualnosci/630-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-sciezka.html
http://dpn.pl/aktualnosci/636-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-sciezka.html
http://dpn.pl/aktualnosci/636-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-drawienskim-parku-narodowym-sciezka.html
http://dpn.pl/aktualnosci/717-jeziora-drawienskiego-parku-narodowego-z-lotu-ptaka-.html
https://www.youtube.com/watch?v=5u-SmsaY9n0
http://dpn.pl/aktualnosci/580-sladami-historii-umocnienia-pozycji-pomorskiej-w-dpn.htmlv


http://dpn.pl/aktualnosci/700-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn.html  

 

3. Obiekty fortyfikacji Pozycji Pomorskiej (Wału Pomorskiego) zlokalizowane 
na terenie DPN. 

Centrum Edukacji i Turystyki 
DPN 

ul. Kolejowa 20, 73-220 
Drawno 

(Ekspozycja,,  Zobaczyć to, co 
niewidoczne, zobaczyć to, co 
zagrożone’’ na końcowym 
etapie realizacji)   

http://dpn.pl/aktualnosci/749-stary-punkt-w-nowym-punkcie-.html  

 

 

Cały rok – ekspozycja 
mieści się wewnątrz 
budynku a pora roku 
nie wpływa na jej 
funkcjonowanie 

1. Prezentacja życia lasu od korzeni do korony drzewa. 

2. Prezentacja fauny i flory Drawieńskiego Parku Narodowego. 

3. Działalność lądolodu - powstanie naturalnego krajobrazu Drawieńskiego 
Parku Narodowego i Puszczy Drawskiej. 
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ścieżka edukacyjna "Z 
Łopusznej na Jankówki" 

https://www.gorczanskipark.pl/index.php  

https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,163,kategoria,Z_Lopusznej_na_Jankowki.html  

https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,33,kategoria,Mapa_turystyczna_GPN.html#  

 

wiosna-lato, 
najlepszy miesiąc -
czerwiec 

edukacja - wykorzystanie ścieżek w działalności edukacyjnej Parku, 
możliwość indywidualnego poznawania zagadnień przyrodniczych 
(przewodnik, kody QR, opis ścieżki na mapie google), obserwacje 
przyrodnicze; 

ścieżka edukacyjna "Na 
Turbaczyk" 

https://www.gorczanskipark.pl/index.php  

https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,154,kategoria,Na_Turbaczyk.html  

https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,33,kategoria,Mapa_turystyczna_GPN.html#  

 

cały rok, chociaż w 
okresie zimy i 
wczesnej wiosny 
należy wziąć pod 
uwagę trudne 
warunki terenowe 

udostępnianie terenu Parku dla turystyki - dlaczego w PN są tereny 
wyłączone z udostępniania?, dlaczego ważne jest poruszanie się wyłącznie 
po wyznaczonych szlakach i ścieżkach; 

wybrany szlak lub miejsce w 
GPN w zależności od tematu 
i pory roku 

https://www.gorczanskipark.pl/index.php  

https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,33,kategoria,Mapa_turystyczna_GPN.html#  

https://www.youtube.com/channel/UC2WsuZ2MQLBmj-uPM2XJ63A/featured  

termin uzależniony  
od tematu spotkania 

przyrodnicza opowieść o wybranym gatunku lub zbiorowisku, np.: 

- Salamandra plamista – herbowy płaz GPN; 

- Duże drapieżniki w GPN – wilk i ryś; 

- Gorczańska ostoja głuszca; 

- Wiosna w buczynie karpackiej; 
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Skalne Grzyby – ścieżka 
edukacyjna „Skalne Grzyby” 

Ścieżka edukacyjna w zgrupowaniu form skalnych o nazwie Skalne Grzyby 
https://www.pngs.com.pl/pl/edukacja/eduk_f.html 

 

W zasadzie 
całoroczna (z 
wyjątkiem okresu 
bardzo śnieżnego – 
co obecnie prawie 
się nie zdarza) 

Geomorfologia Gór Stołowych na przykładzie Skalnych Grzybów 

 

Narożnik – Skały Puchacza – 
Białe Skały 

Szlak turystyczny przebiegający krawędzią progu skalnego w rejonie Narożnika  i Skał Puchacza oraz 
przez Białe Skały. Rejon wspinaczkowy. 

https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/tur_d.html 

https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/turyst7.html 

 

Okres od wiosny do 
jesieni. (kwiecień – 
październik). 

Ze względów 
bezpieczeństwa 
okres zimowy 
wykluczony. 

Wspinaczka skałkowa przy Narożniku 

Karłów - Pasterskie Łąki – 
Pasterka 

Szlak przebiegający przez tereny łąkowe . Informacje na temat prowadzenia czynnej ochrony łąk w 
Górach Stołowych. 

Informacje na temat osadnictwa w Górach Stołowych 

https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/tur_j.html 

Sezon wiosenno-
letni w okresie 
kwitnienia łąk maj-
czerwiec 

Ochrona czynna – wykaszanie łąk na Pasterskich Łąkach. 

Historia osadnictwa w Górach Stołowych 
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Granica - Zamczysko https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/104-turystyka-skrajem-puszczy-z-korzyscia-dla-
przyrody-informator-turystyczny-granica-i-okolice  

 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/75-przewodnik-skrajem-puszczy  

 

Maj-październik - podstołeczna Puszcza, historia utworzenia KPN i jej inicjatorzy 

- historia osadnictwo na terenie puszczy wsi Granica 

- akcja wykupu gruntów prywatnych w KPN 

- pozostałości dawnych wsi, piwniczki - ochrona nietoperzy  

- ochrona ścisła i czynna w KPN  (w tym zabiegi ochronne, przebudowa 
drzewostanów, zwalczanie gatunków obcych) 

- odpowiedzialne zachowanie osób odwiedzających park (znaczenie, wpływ 
na przyrodę parku) 

http://dpn.pl/aktualnosci/700-z-cyklu-wirtualne-spacery-po-dpn.html
http://dpn.pl/aktualnosci/749-stary-punkt-w-nowym-punkcie-.html
https://www.gorczanskipark.pl/index.php
https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,163,kategoria,Z_Lopusznej_na_Jankowki.html
https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,33,kategoria,Mapa_turystyczna_GPN.html
https://www.gorczanskipark.pl/index.php
https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,154,kategoria,Na_Turbaczyk.html
https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,33,kategoria,Mapa_turystyczna_GPN.html
https://www.gorczanskipark.pl/index.php
https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,33,kategoria,Mapa_turystyczna_GPN.html
https://www.youtube.com/channel/UC2WsuZ2MQLBmj-uPM2XJ63A/featured
https://www.pngs.com.pl/pl/edukacja/eduk_f.html
https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/tur_d.html
https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/turyst7.html
https://www.pngs.com.pl/pl/turystyka/tur_j.html
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/104-turystyka-skrajem-puszczy-z-korzyscia-dla-przyrody-informator-turystyczny-granica-i-okolice
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/104-turystyka-skrajem-puszczy-z-korzyscia-dla-przyrody-informator-turystyczny-granica-i-okolice
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/75-przewodnik-skrajem-puszczy


- uroczysko Zamczysko jako przykład ochrony najstarszego materialnego 
śladu działalności człowieka w Puszczy Kampinoskiej 

ścieżka dydaktyczna "Dolinką 
Roztoki" 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/64-sciezka-dolinka-roztokia5-m  Maj-październik - pradolina Wisły, pasy wydmowe i bagienne Puszczy Kampinoskiej 

- zmiany klimatu, a znaczenie mokradeł, program wetland2  

- typy lasów Puszczy Kampinoskiej (bory, olsy)  

- ochrona ścisła i czynna w KPN 

- reintrodukcja gatunków  

- historia osadnictwa – wsie budnicze 

- akcja wykupu gruntów prywatnych w KPN 

trasa: Truskaw – Paśniki – 
Ćwikowa Góra – Długie 
Bagno – Pociecha 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/168-turystyka-w-sercu-puszczy-informator-
zaborow-lesny-i-okolice  

 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/63-sciezka-do-karczmiska-a5-m  

Maj-październik - osobliwości podstołecznej puszczy, las naturalny a las sztuczny (park 
narodowy a park miejski),  

- zasady i regulamin obowiązujący na terenie KPN (co można robić na terenie 
parku i na jakich zasadach?) 

- ochrona czynna na przykładzie prac prowadzonych na łąkach Paśniki  

- ochrona ścisła w KPN na przykładzie ooś Cyganka  

- wydmy w KPN, bory na wydmach  

- znaczenie mokradeł, torfowiska wysokie (informacja o pozyskiwaniu torfu 
na Długim Bagnie) 
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Trasa: Schronisko pod 
Łabskim Szczytem – dojście 
żółtym szlakiem do zielonego 
szlaku – zielony szlak (Ścieżka 
nad Reglami) przez Łabski 
Kocioł i Śnieżne Kotły do 
Rozdroża pod Wielkim 
Szyszakiem 

Trasa prowadzi poprzez niszę niwalną Łabskiego Kotła, stoki Łabskiego Szczytu na moreny Śnieżnych 
Kotłów (Małego i Wielkiego): https://kpnmab.pl/sniezne-kotly-pl/a 

https://kpnmab.pl/sciezka-nad-reglami-pl/a  

Czerwiec-sierpień - nisze niwalne w Karkonoszach 

- fauna i flora Karkonoszy, gatunki endemiczne i reliktowe, ziołorośla 

- polodowcowe dziedzictwo -Karkonoszy: kotły polodowcowe, moreny, 
Śnieżne Stawki 

Trasa: Czarny szlak od 
Koralowej Ścieżki do 
Rozdroża pod Jaworem 
(Czarny Kocioł 
Jagniątkowski/Jaworowa 
Łąka)  - zielony szlak (Ścieżka 
nad Reglami) na odcinku do 
czarnego szlaku (Petrówka) – 
zejście Petrówką 

Trasa prowadzi doliną Wrzosówki do Jaworowej Łąki u wylotu Czarnego Kotła Jagniątkowskiego: 
https://kpnmab.pl/czarny-kociol-jagniatkowski-pl/a , następnie wiedzie poprzez fragmenty 
górnoreglowego boru świerkowego i torfowiska przejściowe do Petrówki https://kpnmab.pl/sciezka-
nad-reglami-pl/a , następnie schodzi do Jagniątkowa  

Od czerwca do 
października 

- polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy 

- górnoreglowy bór świerkowy 

- torfowiska karkonoskie 

- karkonoskie buczyny 

Trasa: Polana Bronka Czecha 
- żółty szlak na odcinku 
Polana - Pielgrzymy – 
Słonecznik – zielony szlak 
krawędzią Kotła Wielkiego 
Stawu do Polany 

Trasa prowadzi przez torfowiska na Polanie Bronka Czecha poprzez granitowe skałki Pielgrzymy 
https://kpnmab.pl/pielgrzymy-pl/a 

Następnie prowadzi do granitowej skałki Słonecznik i na krawędź Kotła Wielkiego Stawu z jeziorem 
polodowcowym Wielki Staw (z krawędzi kotła jest widok na Śnieżkę i spłaszczenia wierzchowinowe), 
skąd schodzi z powrotem do Polany Bronka Czecha 

Późna wiosna-lato 

Zima 

- karkonoski granit, powstanie karkonoskich skałek granitowych, skąd się 
biorą ich fantazyjne kształty  

- górna granica lasu i piętro subalpejskie, zarośla kosodrzewiny 

- karkonoska tundra 

- polodowcowe dziedzictwo Karkonoszy (kotły polodowcowe, jeziora 
polodowcowe, moreny) 
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Ścieżka przyrodniczo – 
kulturowa Świerzowa Ruska 

Trasa ścieżki biegnie pomiędzy wsią Świątkowa Wielka a Przełęczą Majdan położoną niedaleko 
Bartnego. Ścieżka poprowadzona została wzdłuż potoku Świerzówka, na terenie nieistniejącej już 
łemkowskiej wsi Świerzowa Ruska. Długość ścieżki wynosi 4 km, ma łagodny przebieg i spacerem 
można ją przejść w ok. 2 godziny. Na jej trasie można poznać historię nieistniejącej już wsi, kulturę jej 
mieszkańców oraz przyrodę i procesy, które cały czas zachodzą w tej dolinie, a wszystko to na 8 
przystankach ścieżki. Kończy się ona na Majdanie, skąd w kilkanaście minut można dojąć szlakiem 
żółtym do przełęczy Majdan, przez którą biegnie fragment szlaku czerwonego łączącego szczyt 
Magury Wątkowskiej ze schroniskiem turystycznym w Bartnem. Przejście ścieżki Świerzowa Ruska 
ułatwią przygotowane mostki, ławki oraz deszczochron. 

każda Pamiątki po dawnych mieszkańcach tych terenów, „Dziedzictwo kulturowe” 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/64-sciezka-dolinka-roztokia5-m
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/168-turystyka-w-sercu-puszczy-informator-zaborow-lesny-i-okolice
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/168-turystyka-w-sercu-puszczy-informator-zaborow-lesny-i-okolice
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/63-sciezka-do-karczmiska-a5-m
https://kpnmab.pl/sniezne-kotly-pl/a
https://kpnmab.pl/sciezka-nad-reglami-pl/a
https://kpnmab.pl/czarny-kociol-jagniatkowski-pl/a
https://kpnmab.pl/sciezka-nad-reglami-pl/a
https://kpnmab.pl/sciezka-nad-reglami-pl/a
https://kpnmab.pl/pielgrzymy-pl/a


Ścieżka przyrodnicza Hałbów 
- Kamień 

Ścieżka zaczyna się przy Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum MPN w Krempnej i prowadzi przez 
Przełęcz Hałbowską, południowe stoki góry Kamień aż do cerkwi greckokatolickiej w Krempnej. 
Długość jej wynosi 10,4 km i w większości prowadzi przez tereny leśne. Na trasie ścieżki wyznaczono 
18 przystanków, na których można się zapoznać z przyrodą Parku oraz niektórymi działaniami 
ochroniarskimi. Przejście całej ścieżki zajmuje około 3–4 godziny, przy czym można ją podzielić na 
dwie części: od Ośrodka do Przełęczy Hałbowskiej i tym samym do drogi Krempna – Nowy Żmigród 
czyli od punktu 1 do 9 – ok. 1–1,5 godziny i od Przełęczy do cerkwi w Krempnej, tj. od punktu 9 do 18 
– ok. 2–2,5 godziny. Ścieżka wpisuje się w fragment żółtego szlaku, który na Przełęczy Hałbów łączy się 
z czerwonym szlakiem turystycznym. 

Wiosna lato Magurskie lasy + wizyta w Ośrodku Edukacyjnym (nowa ekspozycja z 2019 
roku) 

Ścieżka przyrodnicza Folusz Rozpoczyna ona swój bieg w Foluszu przy wejściu zielonego szlaku na teren Magurskiego PN w okolicy 
wodospadu Magurskiego, a kończy na miejscu dziennego wypoczynku przy zejściu żółtego szlaku z 
Kornutów w okolicy wychodni skalnej „Diabli Kamień”. Cała trasa ma długość 4 km i można ją przejść 
w obu kierunkach w czasie około 2 godzin. Najniższy punkt ścieżki (przystanek 1) znajduje się na 
wysokości 399 m n.p.m., a najwyższy w rejonie przystanku 6 – 570 m n.p.m. Ścieżka biegnie lasem 
łącząc dwa niezwykle ciekawe i chętnie odwiedzane obiekty geologiczne – wodospad Magurski i 
wychodnię skalną „Diabli Kamień”. Na trasie przejścia wyznaczono 12 przystanków o różnorodnej 
tematyce przede wszystkim przyrodniczej ale także historycznej. 

Jesień  Ochrona ścisła, Jak się uda rykowisko, o geologii przy okazji Diablego 
Kamienia i wodospadu 
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Kładka Waniewo - Śliwno Ścieżka biegnąca w poprzek doliny Narwi. Największa atrakcją są przeprawy pontonowe przez koryta 
rzeczne. W połowie kładki znajduje się wieża obserwacyjna. Ścieżka przechodzi przez najbardziej 
charakterystyczne nadnarwiańskie ekosystemy. Jest to miejsce występowania wielu gatunków 
ptaków. 

kwiecień - czerwiec unikatowy system rzeczny, bioróżnorodność, działania ochronne 

Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej Młynarzówka 
w Kurowie 

Znajdują się tu: pracownie edukacyjne, punkt informacji turystycznej, sala konferencyjno-kinowa oraz 
ekspozycja przyrodnicza. Odwiedzający mogą obejrzeć film o genezie powstania doliny Narwi. 
Zapoznają się z systemem rzeki anastomozującej (wielokorytowej). Niewątpliwą atrakcją jest 
akwarium prezentujące gatunki ryb występujących w Narwi. Diorama przyrodnicza pokazuje 
zbiorowiska występujące w Parku. Poza tym zaprezentowana została ornitofauna Parku, bezkręgowce 
oraz ciekawostki z życia bobrów. Można obejrzeć zdjęcia lotnicze oraz porównać dawne i obecne 
użytkowanie doliny. 

cały rok Edukacja w Narwiańskim Parku, walory przyrodnicze, powstanie NPN 

Opcjonalnie w zależności od 
warunków: 

1. Grobla zerwanego mostu 
od strony Kurowa. 

 

Szlak wodny „Kajakiem 
wokół Kurowa” 

 

Podczas spaceru można groblą można podziwiać bogactwo olsów. Trasa prowadzi do przyczółka 
zerwanego mostu, którego budowa, a potem zniszczenie owiane jest legendą. W pobliży znajduje się 
również reduta obronna z czasów potopu szwedzkiego „Koziołek” 

 

Do przyczółka zerwanego mostu oraz reduty „Koziołek” można dopłynąć również kajakiem. 

 

- wrzesień 

 

 

 

maj - sierpień 

 

 

Walory historyczne i kulturowe 
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Ekspozycja Przyrodnicza OPN http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/muzeum.html  Kwiecień Wyjątkowe zbiorowiska leśne i nieleśne w OPN na przykładzie dioramy 

Ruiny zamku 
kazimierzowskiego w 
Ojcowie 

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/zamek_w_ojcowie.html  Maj/październik Historia przesłania krzyżackiego do polskiego króla z bitwy pod Grunwaldem 
(o dwóch nagich mieczach) 

Jaskinia Ciemna – Góra 
Okopy 

Ew. cały szlak zielony: 

Dolina Sąspowska - Złota 
Góra - Park Zamkowy - willa 
"Pod Koroną" - Jaskinia 
Ciemna - Góra Okopy - 
Dolina Prądnika - Brama 
Krakowska - Park Zamkowy 

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/jaskinia_ciemna.html 

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Jaskinie.html  

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/swiat_zwierzat.html  

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/czlowiek_w_dolinie_pradnika.html 

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Szlaki_turystyczne.html  

Maj/ wrzesień Nietoperze – symbol OPN. Ślady neandertalczyków w Dolinie Prądnika. 

P
ie

n
iń

sk
i P

N
 Ścieżka historyczna na zamku 
Czorsztyn 

W 2021 r. pojawi się możliwość zwiedzania zamku z audioprzewodnikiem w aplikacji mobilnej  

https://www.pieninypn.pl/pl/992/0/zamek-czorsztyn.html  

Cały rok Ochrona zabytków i wartości kulturowych na terenie Pienińskiego PN 

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/muzeum.html
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/zamek_w_ojcowie.html
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/jaskinia_ciemna.html
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Jaskinie.html
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/swiat_zwierzat.html
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/czlowiek_w_dolinie_pradnika.html
http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Szlaki_turystyczne.html
https://www.pieninypn.pl/pl/992/0/zamek-czorsztyn.html


Hala Majerz z bacówką Na Hali Majerz prowadzi się kulturowy wypas owiec. Maj-czerwiec Ochrona czynna zbiorowisk nieleśnych wykorzystująca tradycyjne metody 
gospodarki rolnej i pasterskiej oraz wyrób oscypka, 

Szlak niebieski od Czorsztyna 
przez Macelak do Trzech 
Kopców, czerwony szlak od 
Trzech Kopców do 
Sromowiec Wyżnych 

https://www.pieninypn.pl/pl/990/0/szlaki-turystyczne.html  Maj-czerwiec Ochrona czynna zbiorowisk leśnych przywracająca skład gatunkowy 
drzewostanów dostosowany do warunków siedliskowych 
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1. Ścieżka przyrodnicza „Dąb 
Dominik” 

2. Ośrodek Ochrony Żółwia 
Błotnego 

http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/79-sciezka-dab-dominik  

 

 

 

Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego 

http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/143-ochrona-zolwia-blotnego-2   

 

maj – czerwiec 

 

 

 

od 15 maja do 15 
czerwca 

1. Dlaczego ścieżka „Dąb Dominik” 

2. Co będziemy mogli zobaczyć na trasie ścieżki. 

3. Rośliny owadożerne. 

 

1. Żółw błotny w Poleskim PN. 

2. Po co powstał i jak funkcjonuje Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego.   

3. co dzieje się w tym okresie w życiu żółwi.   

„Poleskie Sioło”  

 

 

 

 

 

 

 

ścieżka rowerowa 
„Mietiułka” 

„Poleskie Sioło” to nowy ośrodek edukacyjny Poleskiego Parku Narodowego, w którym poznamy 
kulturę i zwyczaje naszych przodków żyjących na Polesiu.  

Ośrodek powstał w Wytycznie - Łowiszowie i został zbudowany na wzór tradycyjnych zagród poleskich 
sprzed wielu lat. Znajduje się tu budynek mieszkalny, spichlerz oraz stodoła – wykonane z drewna i 
kryte strzechą. Na terenie ośrodka jest także piwnica typu ziemianka, która była bardzo popularna na 
tych terenach. Goście „Poleskiego Sioła” będą mieli okazję zobaczyć typowe rośliny, jakie rosły w 
obejściach chałup, oraz sad ze starymi odmianami jabłoni. 

Będą się tutaj odbywały warsztaty i zajęcia edukacyjne pokazujące trudy życia codziennego na 
poleskiej wsi. Odwiedzający będą mogli poznać tradycyjne sposoby wyrobu masła, nauczą się 
przygotowywać tradycyjne ozdoby świąteczne czy wezmą udział w warsztatach tkackich. 

Ścieżka rowerowa „Mietiułka” 

http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/84-sciezka-rowerowa-mietiulka  

Wrzesień - 
październik 

1. Dlaczego powstał Ośrodek „Poleskie Sioło”. 

2. Jak jest zbudowany (co zawiera). 

3. Co tu będzie można zobaczyć i czego się nauczyć. 

4. Co interesującego oprócz Poleskiego Sioła jest na trasie ścieżki rowerowej 
„Mietiułka” 

Ścieżka dydaktyczna 
„Czahary” – „Za głosem 
klangoru” 

http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/208-czahary Czerwiec (ładne 
widoki) lub wrzesień 
(klucze żurawi) 

1. Dlaczego ścieżka powstała i czym się charakteryzuje ten teren Parku.  

2. Dlaczego właśnie tutaj będziemy mówić o żurawiach i z tego miejsca 
będziemy je obserwować.   

R
o

zt
o

cz
ań

sk
i P

N
 

Ścieżka poznawcza na 
Bukową Górę 

https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/sciezki-poznawcze/sciezka-dydaktyczna-na-bukowa-gore  

https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/cele-i-sposoby-ochrony-przyrody  

https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/strefy-ochronne-strefa-ochronna-zwierzat-lownych  

 

Cały rok Walory przyrodnicze obszarów ochrony ścisłej w parku narodowym 

oraz 

rola martwego drewna w ekosystemie lasu 

Florianka – założenie 
folwarczno-ogrodowe z 
kompleksem budynków Izby 
Leśnej  

oraz  

ścieżką dendrologiczną,  

a także z hodowlą stajenną 
konika polskiego 

Florianka 

https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/atrakcje/florianka  

Izba Leśna 

https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/atrakcje/izba-lesna  

ścieżka dendrologiczna 

https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/sciezki-poznawcze/sciezka-dendrologiczna-we-floriance  

hodowla stajenna konika polskiego 

https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/ohz/konik-polski  

 

V-X Walory historyczne  

i przyrodnicze.  

Harmonijne współistnienie człowieka z przyrodą 

Ścieżka poznawcza na Białą 
Górę 

ścieżka poznawcza 

https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/sciezki-poznawcze/sciezka-poznawcza-na-biala-gore  

walory krajobrazowe 

https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/krajobraz  

Cały rok Walory krajobrazowe i oddziaływanie człowieka na krajobraz 
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 1. Muzeum SPN w Czołpinie 

– ekspozycja na poddaszu 
poświęcona nawigacji; 

https://poisslowinskipn.pl/ekspozycja/ https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/czlowiek-i-przyroda/ 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/latarnia-morska-czolpino/ 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/rowokol/  

Cały rok Punkty nawigacyjne na polskim wybrzeżu (latarnia morska w Czołpinie, 
wzgórze Rowokół - historyczny punkt nawigacyjny na mapach morskich).  

https://www.pieninypn.pl/pl/990/0/szlaki-turystyczne.html
http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/79-sciezka-dab-dominik
http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/143-ochrona-zolwia-blotnego-2
http://www.poleskipn.pl/index.php/atrakcje/84-sciezka-rowerowa-mietiulka
https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/sciezki-poznawcze/sciezka-dydaktyczna-na-bukowa-gore
https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/cele-i-sposoby-ochrony-przyrody
https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/strefy-ochronne-strefa-ochronna-zwierzat-lownych
https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/atrakcje/florianka
https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/atrakcje/izba-lesna
https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/sciezki-poznawcze/sciezka-dendrologiczna-we-floriance
https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/ohz/konik-polski
https://roztoczanskipn.pl/pl/turystyka/sciezki-poznawcze/sciezka-poznawcza-na-biala-gore
https://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/krajobraz
https://poisslowinskipn.pl/ekspozycja/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/czlowiek-i-przyroda/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/latarnia-morska-czolpino/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/rowokol/


2. Latarnia morska w 
Czołpinie,  

3. Wieża widokowa na 
wzgórzu Rowokół 

1. Wydma Czołpińska,  

2. Martwy las  

3. Las bukowo-dębowy w 
Klukach 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/jak-psammofity-walcza-z-niegoscinnym-siedliskiem/ 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/niezwyczajna-sosna-zwyczajna/ 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/deszcze-listopadowe-budza-wiatry-zimowe/ 

https://slowinskipn.pl/pl/wydmy.html 

https://gp24.pl/morze-odslonilo-martwy-las-w-okolicach-rowow-zdjecia/ga/9476361/zd/17202895 

https://gp24.pl/martwy-las-na-plazy-w-spn-jak-tam-dotrzec/ar/9821376 

https://podroze.onet.pl/polska/pomorskie/zatopiony-las-kolo-czolpina-nad-baltykiem/0g0cdl3 

Marzec - kwiecień Rola wiatru, piasku, wody i psammofitów w kształtowaniu krajobrazu SPN, 
skąd się biorą wydmy o różnym kształcie?  

Pnie kopalnych buków i dębów na plaży jako świadectwo historii i przeszłości 
geologicznej wybrzeża - współczesne procesy akumulacji i deflacji na plaży.  

Las bukowo-dębowy w Kluckim Lesie – przykład pierwotnego lasu w obecnej 
szacie roślinnej SPN. 

1.Torfowisko Wielkie Bagno 

2.Wieża widokowa na 
polderach nad jeziorem 
Gardno 

Opowieść o Torfiku Krakuliku wraz z filmem z Wielkiego Bagna: Facebook serwisu bagna.pl, 
31.01.2021 [czas wyświetlania 3:10:46 – 3:20:30]: 

https://www.facebook.com/191610300869343/videos/464114194612580/?fref=tag  

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/poldery/  

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/rosliny-torfowisk-rosiczka-okraglolistna/ 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/wedrowki-ptakow/ 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/nawigacja-w-przyszlosc-torfowiska-oraz-ich-rola-w-
ksztaltowaniu-klimatu-ziemi/ 

Wiosna lub jesień Charakterystyka torfowisk w SPN. Współczesna rola obszarów podmokłych. 
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Szlak czarny / Serwis – 
Pokrzywianka, Chełmowa 
Góra 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/szlaki-piesze/czarny/ Wiosna / kwiecień, 
maj  

Historia powstania ŚPN, znaczenie Chełmowej Góry  

w procesie tworzenia parku narodowego, modrzew polski, liczne mrowiska 
mrówki rudnicy – fenomen Chełmowej Góry 

Szlak żółty i zielony / Klonów 
– Psary, Bukowa Góra, 
kapliczka tzw. napoleońska 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/szlaki-piesze/zolty/ 

 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/szlaki-piesze/zielony/ 

 

Jesień / październik  Przyłączenie Pasma Klonowskiego do ŚPN, buczyna karpacka i sudecka, 
historia kapliczki napoleońskiej, przyroda nieożywiona 

na przykładzie wychodni skalnej na Bukowej Górze 

Szlak niebieski / Święta 
Katarzyna – Bodzentyn, 
Szerokie Łąki 

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/turystyka/szlaki-piesze/niebieski_bodzentyn/ 

 
Lato / czerwiec Ekosystem łąkowy w ŚPN, ochronna czynna przeplatki aurinii 
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Brzeziny – Psia Trawka – 
Polana Waksmundzka – 
Gęsia Szyja – Rusinowa 
Polana 

Najstarszy, ale mało znany szlak, moreny lodowca, torfowiska, świerczyny namorenowe Cały rok - Masowy ruch turystyczny – rozkład i wpływ na przyrodę 
- Jak kornik i wiatr halny gospodarują w naturalnych lasach 
- Ochrona dużych drapieżników – niedźwiedź, wilk i ryś 

Tematy nie są powiązane z konkretnymi trasami. Można je przy każdej z nich 
rozwinąć. 

Gronik – Przysłop Miętusi 
– Małołączniak – 
Krzesanica 

Dużo ciekawostek geologicznych i botanicznych, rozdeptanie szlaków 

https://www.youtube.com/watch?v=3NEXrIqxQ0w&t=599s 

Czerwiec-lipiec 

Dolina Gąsienicowa – 
Krzyżne - Dolina Pięciu 
Stawów Polskich 

Alpejskie krajobrazy i przyroda bez tłumów ludzi Czerwiec - wrzesień 
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Ścieżka przyrodnicza 
„Olszynki”. 

Prowadzi przez teren urozmaicony krajobrazowo (ols, torfianka, podmokłe łąki). Ma też liczną 
infrastrukturę (drewniana kładka, pływająca czatownia, wieża widokowa). Jest to ścieżka atrakcyjna 
dla każdego turysty, bez względu na jego znajomość przyrody. 
https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-przyrodnicze?tresc=101  

Ścieżka jest dostępna 
cały rok, niezależnie 
od zalewów., ale 
sugerowany okres, 
to lato] 

Gatunki obce. 

Bezpieczne zwiedzanie: Jak zwiedzać Park, żeby nie zrobić krzywdy sobie i 
przyrodzie? Z czego wynikają ograniczenia w zwiedzaniu Parku? 

Ścieżka przyrodnicza 
„Mokradła”. 

Jest to krótka ścieżka (800 m w jedną stronę). Prowadzi groblą przez tereny podmokłe. Przy odrobinie 
szczęścia można na niej obserwować liczne ślady obecności zwierząt. 
https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-przyrodnicze?tresc=82  

cały rok, jednak 
najlepiej wiosną, po 
ustąpieniu zalewu 

Dlaczego tereny podmokłe są ważne dla przyrody i ludzi? 

Bezpieczne zwiedzanie: Jak zwiedzać Park, żeby nie zrobić krzywdy sobie i 
przyrodzie? Z czego wynikają ograniczenia w zwiedzaniu Parku? 

Ścieżka przyrodnicza „Ptasim 
Szlakiem”. 

Jest to jedno z najważniejszych miejsc do obserwacji ptaków w Parku. Ścieżka prowadzi przez 
rozlewiska, będące miejscem gniazdowania i żerowania ptaków. Jest licznie odwiedzana przez 

wiosna (marzec-
maj), październik 

Jak obserwować ptaki? 

Bezpieczne zwiedzanie: Jak zwiedzać Park, żeby nie zrobić krzywdy sobie i 
przyrodzie? Z czego wynikają ograniczenia w zwiedzaniu Parku? 

https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/jak-psammofity-walcza-z-niegoscinnym-siedliskiem/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/niezwyczajna-sosna-zwyczajna/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/deszcze-listopadowe-budza-wiatry-zimowe/
https://slowinskipn.pl/pl/wydmy.html
https://gp24.pl/morze-odslonilo-martwy-las-w-okolicach-rowow-zdjecia/ga/9476361/zd/17202895
https://gp24.pl/martwy-las-na-plazy-w-spn-jak-tam-dotrzec/ar/9821376
https://podroze.onet.pl/polska/pomorskie/zatopiony-las-kolo-czolpina-nad-baltykiem/0g0cdl3
https://www.facebook.com/191610300869343/videos/464114194612580/?fref=tag
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/poldery/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/rosliny-torfowisk-rosiczka-okraglolistna/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/wedrowki-ptakow/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/nawigacja-w-przyszlosc-torfowiska-oraz-ich-rola-w-ksztaltowaniu-klimatu-ziemi/
https://poisslowinskipn.pl/aktualnosci/nawigacja-w-przyszlosc-torfowiska-oraz-ich-rola-w-ksztaltowaniu-klimatu-ziemi/
https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-przyrodnicze?tresc=101
https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-przyrodnicze?tresc=82


ornitologów i miłośników ptaków.  https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-
przyrodnicze?tresc=75  
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Ścieżka dydaktyczna Osowa 
Góra – Jeziory. 

Ścieżka dydaktyczna wiedzie przez cenne przyrodniczo leśne tereny, położone pośród 
polodowcowego krajobrazu w pobliżu dwóch urokliwych jezior – Kociołka i Góreckiego. 
Zaprojektowano ją przede wszystkim dla małych grup z przewodnikiem. Nie jest zbyt długa – ma około 
pięciu kilometrów. Przeznaczono ją dla miłośników przyrody, którzy lubią wędrować po lesie, 
poświęcając nieco więcej uwagi spotykanym roślinom niż ma to miejsce na typowym szlaku 
turystycznym. Występujące tu od początku wiosny do jesieni gatunki drzew przyciągają uwagę 
entuzjastów przyrody, gdyż znajdują się w bezpośredniej bliskości ścieżki. Mamy tu na myśli 
nauczycieli biologii, przewodników oraz samych rodziców z dziećmi, dla których wyprawy do lasu 
stanowią najlepszą okazję do samodzielnych obserwacji procesów zachodzących w ekosystemie 
leśnym oraz służą poszerzeniu wiedzy o środowisku naturalnym. 

Wczesna wiosna – 
marzec, kwiecień 
oraz jesień. 

Pytania dotyczące: polodowcowej rzeźby, ukształtowania terenu, 
charakterystycznych gatunków drzew, występujących na ścieżce, Jeziora 
Kociołek, Jeziora Góreckiego. 

Wieża do obserwacji 
ornitologicznych przy 
Trzcielińskim Bagnie. 

W pobliżu obszaru ochrony ścisłej Trzcielińskie Bagno została wzniesiona wieża do obserwacji 
ornitologicznych. Obiekt nie ma charakteru wieży widokowej. Jest dedykowany przede wszystkim 
turystyce ornitologicznej. Ma służyć osobom posiadającym już pewną biegłość w obserwacjach 
przyrodniczych, a także wszystkim miłośnikom przyrody, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę bądź 
rozpoczynają przygodę pod okiem bardziej doświadczonych przewodników. Bagienny teren jest 
niezwykle interesujący dla miłośników turystyki ornitologicznej. Rosnąca popularność turystyki i 
fotografii przyrodniczej sprawiła, że miejsce to zaczęło być coraz częściej eksplorowane w sposób 
niezgodny z jego przeznaczeniem. W związku z tym, by umożliwić pasjonatom bezpieczne dla nich i 
dla chronionej przyrody obserwacje przyrodnicze, została postawiona wieża, z której rozpościera się 
znakomity widok na teren Trzcielińskiego Bagna.  

Jesień Jakie ptaki wodno-błotne można zaobserwować nad Trzcielińskim Bagnem? 
To obszar, w którym lęgi regularnie odbywają bąk, żuraw, gęś gęgawa, 
błotniak stawowy, bączek, wodnik i wiele gatunków kaczek. W okresie 
wiosennych i jesiennych przelotów - Trzcielińskie Bagno jest miejscem 
odpoczynku ptaków, np. kaczek, gęsi i żurawi. 

Punkt widokowy nad 
Jeziorem Góreckim. 

Nieopodal czerwonego szlaku nad stromym brzegiem Jeziora Góreckiego znajduje się punkt 
widokowy. Z tego miejsca można  podziwiać polodowcowe, rynnowe Jezioro Góreckie oraz ruiny XIX-
wiecznego neogotyckiego Zameczku na Wyspie Zamkowej. Został on wybudowany w latach 1824 - 
1825 przez Tytusa Działyńskiego dla siostry Klaudyny Potockiej w prezencie ślubnym. Otoczenie 
budowli miało charakter parkowy, o czym świadczy udział gatunków drzew i krzewów obcego 
pochodzenia, np. obecny ajlant gruczołowaty. W 1830 roku po wybuchu Powstania Listopadowego 
Potoccy wyjechali do Warszawy. Nigdy na wyspę  już nie powrócili. W czasie Wiosny Ludów Zameczek 
został zniszczony ogniem pruskiej artylerii. Ze względu na walory krajobrazowe oraz cenną 
przyrodniczo florę i faunę, Jezioro Góreckie zostało objęte ścisłą ochroną. 

Wczesna wiosna – 
marzec, kwiecień, 
oraz jesień, zima. 

Pytania dotyczące: Wyspy Zamkowej oraz Ruin Zameczku, obszaru ochrony 
ścisłej Jeziora Góreckiego. 

W
ig

ie
rs

ki
 P

N
 

Pieszo - ścieżki edukacyjne 
Las i Suchary 

Wiodą wokół malowniczych, śródleśnych jezior - Sucharów. Łatwo można zobaczyć tu żeremia i zgryzy 
bobrowe. Na trasie ścieżek mamy kładki przez tereny podmokłe, tablice informacyjne i platformy 
widokowe. Ścieżki są dostępne do zwiedzania przez cały rok. Zdjęcia ze ścieżek: 
https://www.facebook.com/wigierski.parknarodowy/posts/4133561943326040 

Cały rok, najlepiej w 
okresie 
wegetacyjnym 

Temat przyrodniczy, np. rozmowa o wigierskich  bobrach albo z o wilkach i 
monitoringu przy pomocy foto-pułapek 

Rowerem - szlak zielony 
wokół Wigier 

Szlak pokazuje wszystkie najpiękniejsze miejsca wokół Wigier: kładki przez dolinę Czarnej Hańczy, 
punkty widokowe na Wigry i mniejsze jeziora, wieże widokowe, Pokamedulski Klasztor w Wigrach 
oraz Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku. Film z trasy: 
https://www.youtube.com/embed/v7L0hn_Fx8A 

Od maja do 
października   

Temat turystyczny, o tym jak ułatwiamy rowerzystom zwiedzanie Parku, 
prezentacja infrastruktury 

Kajakiem - spływ Czarną 
Hańczą 

Jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najłatwiejszych szlaków kajakowych w Polsce. Film ze spływu: 
https://www.youtube.com/watch?v=hiQmAZYWtfo 

Od maja do 
października  

Rozmowa o ochronie wód - wizyta na wystawie rybackiej lub w wylęgarni 
ryb 

W
o

liń
sk

i P
N

  Propozycje zostaną uzupełnione przed ogłoszeniem przetargu.   

    

    

Projekt „Promocja parków narodowych jako marki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-przyrodnicze?tresc=75
https://www.pnujsciewarty.gov.pl/69,sciezki-przyrodnicze?tresc=75

