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Leśne ścieżki dydaktyczne
w regionie kujawsko-pomorskim,
na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

NADLEŚNICTWO BRODNICA
ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny – Łąkorz”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 4 km, ok. 2 godz. na przejście.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Leśnictwo Grabiny,
2.Drzewostan sosnowy ze śladami żywicowania, 3.Pomniki przyrody, 4.Podmokły ols,
5.Jezioro Wielkie Partęczyny, 6.Torfowiska, 7.Bór bagienny.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Tak.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Stanisław Jarzembowski
tel. (56) 493 96 20.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka bez trudności terenowych, grupy do 20 osób, uzgodnić
wcześniej przyjazd.
II. Leśna ścieżka dydaktyczna ,,Szumny Zdrój’’
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 3 km, ok. 2 godziny na przejście.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Przystanek początkowy,
2.Rezerwat częściowy, 3.Rezerwat ścisły.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Tak.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Piotr Kwiatkowski, tel.
(56) 494 58 00.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka prowadzi przez trudny teren leśny o zróżnicowanej rzeźbie
terenu, grupy najlepiej do 20 osób, uzgodnić wcześniej przyjazd.
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NADLEŚNICTWO BYDGOSZCZ
ul. Sosnowa 9, 86-005 Białe Błota
www.bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna Białe Błota
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 5 km, przejście około 5 godzin.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Las zaczyna się w szkółce,
2.Ochrona przeciwpożarowa lasu, 3.Warstwowa budowa lasu, 4.Bory i lasy, 5.Leśnik
lekarzem lasu, 6.Mała retencja, 7.Gospodarka łowiecka, 8.Ols, 9.Bagienko śródleśne,
10.Śródleśna łąka, 11.Struga Młyńska, 12.Jak rośnie las, 13.Drzewostan na gruntach
porolnych.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Folder dostępny w
nadleśnictwie. Brak opisu w Internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 381 41 08,
604 799 321
Kilka dodatkowych uwag: Ścieżka dość łatwa do przejścia, trzeba się jednak ubrać terenowo.
Maksymalna ilość osób ok. 40. Konieczność uzgodnienia terminu. Możliwość zorganizowania
ogniska, oraz zamówienia przewodnika leśnika (niestety w związku z obowiązkami
służbowymi nie jesteśmy zapewnić obecności leśniczego dla każdej grupy).
II. Leśna ścieżka dydaktyczna „Łochowo”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 5 km, przejście około 5 godzin.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Uprawa sosnowa, 2.Rębnia
gniazdowa, 3.Warstwowa budowa lasu, 4.Pomniki przyrody, 5.Paśnik i mrowiska, 6.Poletko
łowieckie, 7.Powierzchnia ogniskowo-kompleksowej ochrony lasu, 8.Wyłączony drzewostan
nasienny, 9.Dąb w osłonkach, 10.Ogródek botaniczny z wiatą i miejscem na ognisko.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Folder niedostępny.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 381 41 08,
604 799 321.
Kilka dodatkowych uwag: Ścieżka dość łatwa do przejścia, trzeba się jednak ubrać terenowo.
Maksymalna ilość osób ok. 40. Konieczność uzgodnienia terminu. Możliwość zorganizowania
ogniska, oraz zamówienia przewodnika leśnika (niestety w związku z obowiązkami
służbowymi nie jesteśmy zapewnić obecności leśniczego dla każdej grupy).
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NADLEŚNICTWO CIERPISZEWO
ul. Sosnowa 42, 87-165 Cierpice
www.cierpiszewo.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 3 km, ok. 2 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Siedziba nadleśnictwa (oraz
tablice: Powalone drzewo, Wędrówka drzew, Wypalanie traw, Chrust, Ptaki, Ssaki naszych
lasów, Ochrona lasu), 2.Pożarzysko, 3.Uprawy leśne, 4.Podszyt, 5.Ochrona lasu, 6.Struga
Zielona.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowana
ulotka (A4) oraz opis w internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (56) 674 44 30, 674 44 31
Kilka dodatkowych uwag: trasa łatwa (pierwszy odcinek drogą asfaltową, drugi drogą
gruntową leśną), należy dostosować strój do warunków pogodowych, przejście ścieżki z
leśnikiem wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu.
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NADLEŚNICTWO CZERSK
Malachin ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk
www.czersk.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Czersk
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 1,4 km, ok.1,5 godz. na przejście.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Gospodarka nasienna,
2.Czerska Struga, 3.Ochrona przeciwpożarowa lasów, 4.Ochrona pożytecznej fauny,
5.Ochrona lasu, 6.Gospodarka łowiecka, 7.Wnętrze lasu, 8.Sukcesja naturalna.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje folder do
ścieżki, a jej opis jest dostępny w internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: 696 491 205 lub 696 491
211
Kilka dodatkowych uwag: Ścieżka usytuowana jest przy trasie z Chojnic do Czerska, od
którego dzieli ją odległość zaledwie 1 km. Położona jest przy Leśniczówce Czersk, znajduje
się tam parking dla samochodów osobowych i autokarów. Przeznaczona jest wyłącznie dla
ruchu pieszego. Trasa łatwa nie wymagająca specjalnego ubioru, dostępna także dla osób
niepełnosprawnych. Maksymalnie ścieżkę mogą zwiedzać grupy czterdziestoosobowe. Ścieżkę
można zwiedzać indywidualnie bez przewodnika (zwiedzanie ułatwiają tablice informacyjne)
lub z przewodnikiem, wówczas konieczne jest uzgodnienie terminu z minimalnie tygodniowym
wyprzedzeniem.
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NADLEŚNICTWO DOBRZEJEWICE
Zawały, 87-123 Dobrzejewice
www.dobrzejewice.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka dydaktyczna ,,Szkółka leśna Bielawy”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: Długość 1 km, czas przejścia 1 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Świat zwierzęcy, 2.Drzewo i
drewno, 3.Od małego do dużego drzewa, 4.Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu, 5.Ekologia i
ekosystem.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Nie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: 606 646 001.
Kilka dodatkowych uwag: Trudność ścieżki – łatwa, maksymalna liczebność grupy – 30 osób.
Istnieje obowiązek wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty na ścieżce.

II. Ścieżka dydaktyczna w Czernikowie ,,Borowa Ścieżka”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 1,6 km, czas przejścia – 1,5 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Zachowanie w lesie,
2.Skrzydlaci sprzymierzeńcy leśnika, 3.Leśnik lekarzem lasu, 4.Jak nie zgubić się w lesie,
5.Leśna klasa, 6.Leśna stołówka, 7.Las jako magazyn wody, 8.Drzewo – drewno, 9.Ogień w
lesie.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Nie
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: 606 646 007.
Kilka dodatkowych uwag: Trudność ścieżki – łatwa. Maksymalna liczebność grupy – 50 osób.
Nie ma obowiązku wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty na ścieżce.
III. Leśna ścieżka dydaktyczna ,,Leśny zakątek’’
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 100 metrów, 15 min na przejście.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Zachowanie w lesie,
2.Gospodarka leśna, 3.Drewno – produkt doskonały, 4.Owady, 5.Ptaki.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Nie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (56) 674 25 04.
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Kilka dodatkowych uwag: Trudność ścieżki – łatwa. Maksymalna liczebność grupy – 30 osób.
Nie ma obowiązku wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty na ścieżce. Przy ścieżce
znajduje się plac zabaw.
IV. Rowerowa ścieżka dydaktyczna w Komorowie „Flora i fauna naszego lasu”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejazd rowerem: długość 19,6 km, czas przejazdu z
poznaniem tematyki ścieżki 5 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Siedziba Leśnictwa
Komorowo, 2.Bagno śródleśne, 3.Dąbrowa, 4.Bór suchy, 5.Śródleśne oczko wodne,
6.Wyrobisko po torfie, 7.Osuwisko, 8.Wydma wałowa, 9.Rezerwat ,,Bór Wąkole im. Prof.
Klemensa Kępczyńskiego”, 10.Genetyka w lasach, 11.Piętrowa budowa lasu, 12.Rzeka
nizinna, 13.Pomnik przyrody.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: 606 646 014.
Kilka dodatkowych uwag: Trudność ścieżki – średnia. Nie ma obowiązku wcześniejszego
uzgodnienia terminu wizyty na ścieżce. Ze względu na długość ścieżka przeznaczona jest dla
starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.
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NADLEŚNICTWO GNIEWKOWO
ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo
www.gniewkowo.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Balczewo – Rejna”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość 7,4 km, czas przejścia 3 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Leśniczówka Balczewo,
2.Zrąb, 3.Cisy, 4.Użytek ekologiczny, 5.Fazy rozwojowe drzewostanów, 6.Dęby, 7.Rezerwat
„Balczewo”, 8.Podszyt, 9.Sosna, 10.Przebudowa drzewostanów, 11.Żywicowanie, 12.Las
mieszany, 13.Budowa piętrowa lasu, 14.Partia kontrolna, 15.Poletko łowieckie, 16.Rezerwat
„Rejna”.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder do ścieżki i opis w internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 351 02 59, (52) 351
02 28.
Kilka dodatkowych uwag: obowiązek wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty na ścieżce.
Na pierwszym przystanku ustawione są urządzenia turystyczne umożliwiające prowadzenie
zajęć w ramach tzw. zielonej klasy.
II. Leśna ścieżka dydaktyczna „Świerczyna”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość 2 km, czas przejścia 1 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Mapa Nadleśnictwa
Gniewkowo, 2.Zwierzyna, 3.Rośliny runa leśnego, 4.Pułapki feromonowe, 5.Kompleksowa
ochrona lasu, 6.Zanieczyszczenie środowiska, 7.Przebudowa drzewostanu, 8.Powalone
drzewa, 9.Nasiona drzew leśnych, 10.Kornik drukarz, 11.Modrzew, 12.Jesion, 13.Świerczyna,
14.Ptasi zegar.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje opis w
internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 3510259, (52)
3510228
Kilka dodatkowych uwag: obowiązek wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty na ścieżce.
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NADLEŚNICTWO GOLUB-DOBRZYŃ
Konstancjewo, 87-400 Golub-Dobrzyń
www.golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Grodno”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 2km. Czas na przejście ok. 2,5
godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Las i jego dobra, 2.Ochrona
przyrody w lasach, 3.Ochrona lasu, 4.Hodowla lasu, 5.Sukcesja naturalna, 6.Ols – przykład
siedliska cennego przyrodniczo, 7.Odkrycia i badania, 8.Jak mieszkali…, 9.Wierzenia i
obrzędy, 10.Kiedy żyli…, 11.Jezioro Grodno i jego główne gatunki ryb.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder-przewodnik po ścieżce oraz ogólny opis na stronie internetowej nadleśnictwa.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (56) 684 21 14 lub
664 153 965.
Kilka dodatkowych uwag: Ścieżka łatwa, strój terenowy dostosowany do warunków
pogodowych, liczebność grupy i ilość opiekunów według obowiązujących przepisów (nie
występują szczególne ograniczenia), obowiązek wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty,
gdy grupa chce skorzystać ze zwiedzania ścieżki z leśniczym.
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NADLEŚNICTWO GOŁĄBKI
Gołąbki 5, 88-420 Rogowo
http://www.golabki.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Dolina Rzeki Gąsawki”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość 1,8 km. Czas na przejście – około 1
godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Owady leśne, 2.Warstwowa
budowa lasu, 3.Jodła pospolita, 4.Bagna nad Gąsawką, 5.Ols, 6.Powalone drzewo,
7.Gospodarczy drzewostan nasienny, 8.Mała retencja, 9.Meandry Gąsawki, 10.Remiza dla
ptaków, 11.Użytek ekologiczny.
Czy istnieje drukowany folder – przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje folder
„Ścieżka przyrodniczo-leśna Dolina Rzeki Gąsawki”. Na stronie internetowej nadleśnictwa
umieszczono opis ścieżki wraz z tablicami.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo Gołąbki
(52) 302 49 05, (52) 302 49 11, Leśnictwo Oćwieka (52) 302 57 22.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka zlokalizowana na terenie Leśnictwa Oćwieka w pobliżu
miejscowości Gąsawka. Istnieje możliwość dojazdu autokarem. Jest to ścieżka piesza o
średniej trudności. Charakteryzuje się urozmaiconym ukształtowaniem terenu. Mogą z niej
korzystać dzieci przedszkolne i młodzież szkolna. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach
jest dostępna w części. Preferowana liczebność grup do 20 osób. Wizyty na ścieżce należy
uzgadniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
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NADLEŚNICTWO JAMY
Jamy 5, 86-318 Rogóźno
www.torun.lasy.gov.pl/web/jamy
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Białochowo”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ściezki 1900 m. Czas przejścia w
zależności od rodzaju i tematyki zajęć wynosi 1 – 2 godzin.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.O Nadleśnictwie Jamy,
2.Oczko wodne, 3.Wilgotny las liściasty na przykładzie łęgu jesionowo-olszowego,
3a.Porosty, 4.Gleba, 5.Martwe drzewa w lesie, 6.Pomniki przyrody, 7.Młodnik dębowy,
8.Plantacje drzew leśnych szybko rosnących, 9.Cięcia pielęgnacyjne, 10.Stanowisko
dokumentacyjne, 11.Korzenie i systemy korzeniowe drzew, 11a.Mikoryzy, 12.Naturalne
odnawianie się lasu, 13.Znaczenie dużych ssaków roślinożernych w lesie, 14.Grąd
subkontynentalny, 15.Przebudowa drzewostanów, 16.Ochrona pożytecznej fauny w lesie.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje folderprzewodnik po ścieżce i opis ścieżki na stronie internetowej nadleśnictwa.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: 608 559 840.
Kilka dodatkowych uwag: Trasa ścieżki prowadzi przez ciekawy i bardzo zróżnicowany pod
względem ukształtowania terenu fragment lasu. Wskazane jest zabranie odpornego na
przemakanie obuwia oraz czapki i bluzy, bądź kurtki z długim rękawem. Zgodnie z
regulaminem obiektu termin wizyty musi zostać wcześniej uzgodniony. Maksymalna
liczebność grupy przypadająca na jednego przewodnika to 30 osób i przynajmniej dwóch
opiekunów.
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NADLEŚNICTWO MIRADZ
Miradz 12, 88-320 Strzelno
www.miradz.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Nadleśnictwa Miradz
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość 2,5 km, czas potrzebny na przejście 2 –
3 godziny (w zależności od wieku, kondycji oraz zainteresowania tematyką).
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Leśnik gospodarzem lasu, 2.
Pomniki przyrody, 3.Mrowisko, 4.Bagienka śródleśne, 5.Drzewa, 6.Mała retencja, 7.Pułapki
feromonowe, 8.Ptaki, 9.Dokarmianie zwierzyny, 10.Grzyby, 11.Ogień w lesie,
12.Ekologiczna rola lasu, 13.Kapliczka Św. Huberta.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Nadleśnictwo
dysponuje folderem-przewodnikiem po ścieżce.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo Miradz (52)
318 93 97
Kilka dodatkowych uwag: Ścieżka bardzo malowniczo zlokalizowana, jej pokonanie nie
stanowi trudności, zarówno dla turystów pieszych jak i rowerzystów, a nawet rodziców z
dziećmi w wózkach. Trasa rozpoczyna się i kończy w tym samym miejscu (kształt pętli) – gdzie
można pozostawić samochód lub autobus. Przy ścieżce funkcjonuje „zielona klasa”, na
terenie której można rozpalić ognisko oraz skorzystać z infrastruktury turystycznej: ławki,
ruszt, zjeżdżalnia, huśtawki itp. Grupy zorganizowane (nie więcej niż 50 osób) chcące
pokonać trasę ścieżki w towarzystwie pracownika nadleśnictwa lub skorzystać z
infrastruktury „zielonej klasy” prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu
przyjazdu.
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NADLEŚNICTWO OSIE
ul. Rynek 11, 86-150 Osie
www.osie.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Zatoki”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 1,3 km, czas przejścia – 1
godzina.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Ochrona lasu – ptaki,
2.Ochrona przyrody – mokradła, 3.Ochrona lasu – pułapki feromonowe, 4.Przebudowa
drzewostanów, 5.Ochrona lasu przed zwierzyną, 6.Zagospodarowanie turystyczne lasów,
7.Miejsce na ognisko – ochrona przeciwpożarowa lasów, 8.Żywicowanie – uboczne
użytkowanie lasu, 9.Rośliny runa leśnego – aspekt wiosenny, 10.Biologiczno-mechaniczna
oczyszczalnia ścieków.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Jest folder oraz opis
na stronie internetowej nadleśnictwa.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Dawid Warzyński
600 857 145 lub biuro Nadleśnictwa Osie – (52) 332 95 03 wew.40
Kilka dodatkowych uwag: trasa ścieżki łatwa, sucha, bez wzniesień. Preferowana liczebność
grup – do 30 osób. Możliwość przejścia ścieżki bez przewodnika bądź, po uprzednim
umówieniu – w towarzystwie leśnika.
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NADLEŚNICTWO PRZYMUSZEWO
Przymuszewo 3, 89-634 Leśno
www.torun.lasy.gov.pl/web/przymuszewo
I. Ścieżka lichenologiczno-kulturowa w Leśnie
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 1 km w kształcie pętli na terenie leśnictwa
Warszyn, czas przejścia 1,5 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): Prezentuje cmentarzysko
kurhanowe z końca epoki brązu oraz licznie występujące porosty. 6 przystanków-tablic z
informacją o występujących porostach i odkrytych zabytkach archeologicznych.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
przewodnik po ścieżce. Na stronie internetowej zamieszczona jest ogólna informacja o
ścieżce.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo (52) 554 19
19; Tel. do Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach (52) 396 09 64.
Kilka dodatkowych uwag: na ścieżce znajdują się – tablica informacyjna, zadaszone ławki ze
stołami, miejsce do parkowania dla samochodów i autokarów.
II. Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza „Kokoszka”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 3 km w kształcie pętli na terenie Leśnictwa
Kokoszka, czas na przejście 2-3 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): Ścieżka została wyznaczona,
aby przedstawić niektóre gatunki ptaków oraz ich powiązanie z siedliskiem. 1.Rzeka,
2.Bagno, 3.Pas szuwarów, 4.Jezioro, 5.Pole, 6.Las, 7.Ekoton.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Na stronie
internetowej nadleśnictwa zamieszczona jest ogólna informacja o ścieżkach. Brak folderu.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo
Przymuszewo (52) 554 19 19, Leśnictwo Kokoszka (52) 398 12 19 i 694 411 005; tel. do
Zaborskiego PK w Charzykowach (52) 396 09 64.
Kilka dodatkowych uwag: na trasie ścieżki – tablica wprowadzająca i kończąca ścieżkę.
Ponadto, 100 m od ostatniej tablicy znajduje się Sala Edukacyjna w Leśnictwie Kokoszka i
wiata z miejscem na bezpieczne ognisko.

III. Ścieżka przyrodnicza „Dolina Rzeki Kulawy”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 5 km, w kształcie pętli.
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Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Witamy w dolinie Kulawy,
2.Jak powstała dolina Kulawy, 3.Działalność bobrów, 4.Rzeka i jej bogactwo, 5.System
nawodnień łąk w dolinie Kulawy, 6.Rędziny pojezierne w rynnie Jezior Głuchych, 7.Rośliny
siedlisk nadwęglanowych, 8.Elementy systemu nawodnień, 9.Lasy łęgowe.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Na stronie
internetowej nadleśnictwa zamieszczona jest ogólna informacja o ścieżkach. Brak
drukowanego folderu.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo
Przymuszewo (52) 554 19 19; Zaborski PK w Charzykowach (52) 396 09 64.
Kilka dodatkowych uwag: na początku ścieżki znajduje się parking leśny, na każdym
przystanku ustawiono tablice informacyjne.
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NADLEŚNICTWO RÓŻANNA
ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo
www.rozanna.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka dydaktyczna w Krówce Leśnej (Harcerska Akademia Przyrody)
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 400 m, czas na przejście 1,5
godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Dlaczego las jest taki ważny?,
2.Warstwowa budowa lasu, 3.Ptaki leśne, 4.Ochrona lasu, 5.Śródleśna łąka, 6.Sterta chrustu,
7.Ekologiczna rola lasu, 8.Użytkowanie lasu, 9.Wędrówki drzew, 10.Ptasi budzik, 11.Dary
lasu, 12.Główne nisze pokarmowe niektórych ptaków boru sosnowego, 13.Mrowisko.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Folderu i opisu
brak, są opracowane dwa rodzaje kart pracy dla dzieci (poziom szkoły podstawowej).
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo Różanna
(52) 382 0510 lub 606 838 231.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka zlokalizowana jest na skarpie przy Zbiorniku Koronowskim
na terenie Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Krówka Leśna”, około 15 km na pn.zach. od Koronowa. Dojazd i parking dostępny dla autobusów. W Ośrodku możliwe noclegi i
posiłki w sezonie od kwietnia do września. Trasa prosta – możliwość zwiedzania przez osoby
niepełnosprawne (jeden poziom bez podjazdów, podłoże naturalne, twarde). Ubiór lekki
sportowy. Maksymalna liczebność grupy – 25 osób. Przy większej ilości uczestników
konieczność podziału na mniejsze grupy. Możliwość organizacji ogniska. Termin zwiedzania
prosimy uzgadniać z nadleśnictwem na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
zajęć.
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NADLEŚNICTWO RUNOWO
Runowo 55, 89-421 Runowo Krajeńskie
www.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka edukacyjna dla uczniów Technikum Leśnego.
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 6,5 km, ścieżka ma kształt linii łamanej, czas
przejścia (przez młodzież) ok. 6 godzin.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Czyszczenia późne,
2.Odnowienia naturalne buka, 3.Przykład niewłaściwego składu gatunkowego drzewostanu,
zasady przebudowa drzewostanów, 4.Miejsce wypadku przy pracy, zasady bezpiecznej pracy,
5.Rezerwat „Wąwelno”, prace ochronne w rezerwatach, 6.Rów melioracyjny, melioracje
leśne, 7.Wyłączony drzewostan nasienny daglezji zielonej, drzewa mateczne,
8.Mozaikowatość siedlisk, 9.Rębnia IIa po cięciach obsiewnych, zasady prowadzenia rębni,
10.Pomnik przyrody, formy ochrony przyrody, 11.Różnorodność odnowień naturalnych,
12.Plantacja nasienna sosny pospolitej, 13.Droga leśna wykonana przy użyciu nowoczesnych
materiałów, przykład drogi pożarowej.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Folder nie istnieje,
informacje o ścieżce drukowane są każdorazowo przed przyjazdem zorganizowanej grupy
uczniów. W internecie na stronach nadleśnictwa istnieje tylko krótka informacja o ścieżce.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 389 10 43 (Leśniczy
Leśnictwa Wąwelno).
Kilka dodatkowych uwag: należy zabezpieczyć się przed kleszczami, komarami (odpowiednia
odzież, wystarczająca ilość skutecznego repelentu). Zabrać posiłek i napoje, w połowie ścieżki
jest miejsce na ognisko, przy nim wiata, ławki i stoły. Ognisko może być rozpalane wyłącznie
po uzyskaniu zgody z Nadleśnictwa Runowo. Termin wizyty na ścieżce musi być wcześniej
uzgodniony z leśniczym. Ścieżka kończy się w innym miejscu, niż się zaczyna. Ścieżka
przebiega przez zróżnicowany teren, wymagany jest odpowiedni ubiór, szczególnie ważne są
dobre, wysokie buty.
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NADLEŚNICTWO RYTEL
Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel
www.rytel.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Klosnowo”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 3,5 km; czas na przejście 3-4 godziny.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Drzewostan dwupiętrowy,
2.Szkółka leśna, 3.Wyłuszczarnia nasion, stacja oceny nasion i leśna izba edukacyjna,
4.Oczyszczalnia ścieków, 5.Uprawa leśna, 6.Dąbrowa, 7.Karmowisko zwierzyny leśnej,
8.Hodowla lasu – pielęgnowanie młodników, 9.Remiza dla ptaków, 10.Pielęgnowanie lasu,
11.Pułapki feromonowe, 12.Plantacja choinkowa.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder; ze strony internetowej nadleśnictwa można pobrać folder-przewodnik w formie
elektronicznej.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Marek Pałaszyński (52)
398 56 13.
Kilka dodatkowych uwag: Ścieżka nie stanowi trudności w przejściu, teren jest płaski
prowadzi w większości drogą lub ścieżką leśną. Ubranie standardowe, jak podczas wycieczki
do lasu. Grupy maksymalnie do 20 osób – przynajmniej jeden opiekun na 10 osób (dzieci).
Wymagane wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty na ścieżce.
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NADLEŚNICTWO SKRWILNO
ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno
www.skrwilno.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Głęboczek”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 4,2 km, czas na przejście 3
godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Wejście, 2.Dary lasu, 3.Punkt
widokowy, 4.Ochrona lasu przed owadami, 5.Budowa warstwowa lasu, 6.Pułapki
feromonowe, 7.Wypalanie traw, 8.Chrust, 9.Mrowisko, 10.Leśne pole turystyczne i
gospodarka łowiecka, 11.Śródleśna łąka - użyteczny nieużytek, 12.Pielęgnacja lasu - fazy
rozwojowe, 13.Powalone drzewo, 14.Główne nisze pokarmowe ptaków boru sosnowego,
15.Ogień – przekleństwo dla lasu, 16.Leśnik lekarzem lasu.
Ścieżka częściowo pokrywa się z trasą ścieżki „Na Stary Zagaj”.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder-przewodnik wspólny dla ścieżki „Głęboczek” i „Na Stary Zagaj”.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Maciej Rygielski 608 615
587 oraz leśniczy Waldemar Kaczorowski 608 615 483.
Kilka dodatkowych uwag: trasa dla bardziej wytrwałych piechurów, zalecany odpowiedni
ubiór, w szczególności obuwie. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty na
ścieżce.
II. Leśna ścieżka dydaktyczna „Skrwilno”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 4,2 km, 2 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Schemat ścieżki, 2.Dary lasu,
3.Budowa warstwowa lasu, 4.Stare drzewo – mały ekosystem, 5.Miasto mrówek,
6.Pielęgnowanie lasu, krok przed naturą, 7.Ogień – przekleństwo dla lasu, 8.Gospodarka
łowiecka, 9.Ochrona lasu, 10.Pułapki feromonowe, 11.Chrust, 12.Śródleśna Łąka, 13.Jezioro.
Punkt widokowy, 14.Oczyszczalnia ścieków.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? W przygotowaniu
folder-przewodnik wspólny dla ścieżki „Skrwilno” i „Szkółka Okalewo”.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Aleksandra Soborska –
Gnap i Dominika Lewandowska (54) 270 00 32 lub leśniczy Tadeusz Kapuściński 608 615
592.
Kilka dodatkowych uwag: zalecany odpowiedni na spacer po lesie ubiór, w szczególności
obuwie. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty na ścieżce.
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III. Leśna ścieżka dydaktyczna „Na Stary Zagaj”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 13 km, czas 5 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): ścieżka częściowo pokrywa się
z trasą ścieżki „Głęboczek”. 1.Wejście, 2.Dary lasu, 3.Punkt widokowy, 4.Ochrona lasu przed
owadami, 5.Budowa warstwowa lasu, 6.Pułapki feromonowe, 7.Wypalanie traw, 8.Chrust,
9.Mrowisko, 10.Leśne pole turystyczne i gospodarka łowiecka, 11.Śródleśna łąka – użyteczny
nieużytek, 12.Pielęgnacja lasu – fazy rozwojowe, 13.Powalone drzewo, 14.Główne nisze
pokarmowe ptaków boru sosnowego, 15.Ogień – przekleństwo dla lasu, 16.Leśnik lekarzem
lasu.
Dalej trasa ściezki prowadzi przez rezerwat przyrody „Stary Zagaj”, który jest jednocześnie
obszarem Natura 2000.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder-przewodnik wspólny dla ścieżki „Głęboczek” i „Na Stary Zagaj”.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Maciej Rygielski 608 615
587 lub leśniczy Waldemar Kaczorowski 608 615 483.
Kilka dodatkowych uwag: trasa przeznaczona jest dla bardziej wytrwałych piechurów,
zalecany odpowiedni ubiór, w szczególności obuwie. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie
terminu wizyty na ścieżce.
IV. Leśna ścieżka dydaktyczna „Szkółka Okalewo”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 2,2 km, czas przejścia 2 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Szkółka leśna,
2.Pielęgnowanie lasu, krok przed naturą, 3.Budowa warstwowa, 4.Mała retencja,
5.Gospodarka łowiecka.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? W przygotowaniu
drukowany przewodnik wspólny dla ścieżki „Skrwilno” i „Szkółka Okalewo”.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Aleksandra Soborska –
Gnap i Dominika Lewandowska (54) 270 00 32 lub lesniczy Tadeusz Kapuściński 608 615
592.
Kilka dodatkowych uwag: krótka przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych. Zalecany
odpowiedni ubiór, w szczególności terenowe obuwie. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie
terminu wizyty na ścieżce.
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NADLEŚNICTWO SOLEC KUJAWSKI
ul. Leśna 64, 86 - 050 Solec Kujawski
www.torun.lasy.gov.pl/web/solec_kujawski
I. Leśna ścieżka dydaktyczna ”Buczyna”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: wersja pełna 5 km, wersja skrócona 3,5 km,
czas przejścia 3-4 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Jak należy zachować się w
lesie, czyli poradnik leśnego wędrowca, 2.Grzybobranie, 3.Jak rośnie las?, 4.Ptaki – mali
lekarze, 5.Równowaga biologiczna lasu, 6.Warstwowa budowa lasu, 7.Naturalny wodopój
zwierzyny leśnej, 8.Pożar – zagrożenie egzystencji ekosystemu leśnego, 9.Krok przed naturą,
10.Dlaczego las jest taki ważny?, 11.Mali strażnicy lasu, 12.Początek długiej drogi.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder z opisem każdego przystanku oraz opis w internecie, pod adresem:
http://www.concepto.pl/lasy/folder1/
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 387 14 71, (52) 387
13 05, (52) 323 18 86.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka łatwa, bez utrudnień terenowych, ubiór – jak na wycieczkę
do lasu. Najlepsza liczebność grupy do oprowadzania – do kilkunastu osób, ale możliwa także
grupa większa ok. 40 osób. Za grupę odpowiadają opiekunowie, w ilości odpowiedniej do jej
wielkości. Istnieje możliwość samodzielnego zwiedzania ścieżki. Dla chętnych do zwiedzania z
przewodnikiem-leśnikiem, konieczność wcześniejszego uzgodnienia terminu. Dla wycieczek z
przewodnikiem, możliwość zakończenia wycieczki w miejscu odpoczynku, na terenie
ogrodzonym w pobliżu stawu, gdzie znajduje się wiata, stoły, ławki oraz miejsce na ognisko.
Oferta bezpłatna.
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NADLEŚNICTWO SZUBIN
Szubin Wieś 52, 89-200 Szubin
www.szubin.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Dziewicza Góra”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 1,6 km, czas na przejście 1,5
godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Tablica powitalna (mapa
nadleśnictwa), 2.Hodowla lasu, 3.Ochrona lasu, 4.Łowiectwo, 5.Użytkowanie lasu, 6.Ochrona
przyrody.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje folder do
ścieżki i opis w internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki:(52) 391 03 10.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka ma długość 1,6 km, jednakże istnieje możliwość
zastosowania skrótów. Trasa nie jest trudna do przebycia i można ją zwiedzać indywidualnie
bądź w większych grupach z przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w
nadleśnictwie.
II. Leśna ścieżka dydaktyczna „Leśny Kącik Edukacyjny”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 1,5 km, czas na przejście 2,5
godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Ochrona przeciwpożarowa,
2.Ochrona lasu przed owadami, 3.Ochrona lasu, 4.Ochrona lasu przed zwierzyną, 5.Hodowla
lasu, 6.Organizacja nadleśnictwa, 7.Podział powierzchniowy lasu, 8.Formy ochrony przyrody,
9.Gleby leśne, 10.Mapa Nadleśnictwa, 11.Edukacja przyrodniczo-leśna, 12.Woda w lesie,
13.Użytkowanie lasu, 14.Pozyskanie drewna, 15.Zagospodarowanie turystyczne lasu,
16.Gospodarka łowiecka, 17.Historia pozyskania drewna, 18.Sadzonki drzew leśnych.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje folder i opis
w internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 391 03 10.
Kilka dodatkowych uwag: trasa nie jest trudna do przebycia, stąd można ją zwiedzać
indywidualnie bądź w większych grupach z przewodnikiem, po wcześniejszym ustaleniu
terminu wizyty w nadleśnictwie. Na ścieżce znajduje się zbiornik wodny, ambona, paśnik,
miejsce na ognisko i wiata na 40 osób.
III. Leśna ścieżka dydaktyczna „Zielonowo”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 800 m, czas na przejście 1
godz.
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Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Organizacja nadleśnictwa,
2.Podział powierzchniowy lasu, 3.Gospodarka łowiecka, 4.Hodowla lasu, 5.Formy ochrony
przyrody, 6.Nasiennictwo leśne, 7.Ochrona lasu przed owadami, 8.Ochrona lasu przed
zwierzyną, 9.Ochrona przeciwpożarowa lasu, 10.Pozyskanie drewna, 11.Historia pozyskania
drewna, 12.Użytkowanie lasu, 13.Ochrona lasu, 14.Zagospodarowanie lasu, 15.Zasady
zachowania się w lesie.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje folder i opis
w internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (52) 391 03 10.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka edukacyjna w Zielonowie wyposażona jest w wiatę leśną
przydatną do organizowania imprez plenerowych, wyposażoną w energię elektryczną, toalety
oraz miejsce na ognisko. Trasa nie jest trudna do przebycia i można ją zwiedzać
indywidualnie, bądź w większych grupach z przewodnikiem, po wcześniejszym ustaleniu
terminu wizyty w nadleśnictwie.
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NADLEŚNICTWO TRZEBCINY
Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno
www.trzebciny.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Jezioro Wypalanki”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 2 km, czas przejścia 1,5 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Sukcesja, 2.Ochrona lasu –
czynniki zagrażające lasom (abiotyczne, biotyczne, antropogeniczne), 3.Gospodarka łowiecka
(paśnik, poletko żerowe, zwierzyna łowna), 4.Budowa piętrowa lasu, 5.Drzewo a drewno,
6.Martwe drzewo, 7.Bóbr w ekosystemie leśnym, 8.Ols – las na wodzie, 9.Zbiornik leśny,
10.Bezpieczne miejsce na ognisko.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Nie ma
przewodnika w formie drukowanej, jest opis ściezki na stronie internetowej nadleśnictwa.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo Trzebciny
(52) 336 10 28 i Katarzyna Kasprzyk 696 029 441.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka biegnie wokół jeziora przez teren pagórkowaty, obowiązuje
ubiór wygodny, buty sportowe, liczebność grupy 15-20 osób, ilość opiekunów zgodnie z
obowiązującymi przepisami, wymagane wcześniejsze uzgodnienie terminu o ile grupa chce się
wybrać na trasę ścieżki z leśnikiem. Ścieżkę można zwiedzić również indywidualnie, bez
wstępnych uzgodnień.
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NADLEŚNICTWO TUCHOLA
Gołąbek 4, 89-511 Cekcyn
www.tuchola.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jelenia Wyspa’
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 3,5 km, czas zwiedzania ok. 2 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Rzeka Stążka, 2.Naturalne
odnowienie lasu, 3.Torfowisko, 4.Ptasia remiza, 5.Rezerwat przyrody „Bagna nad Stążką”,
6.Paśniki dla zwierzyny leśnej, 7.Las naturalny, 8.Ochrona lasu przed owadami, 9.Drzewa
doborowe, 10.Mrowiska.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder-przewodnik po ścieżce oraz opis na stronie internetowej nadleśnictwa.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: (052) 334 80 05 wew.244
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka piesza, ze względu na liczne schodki nie nadaje się dla
zwiedzania rowerem oraz przez osoby niepełnosprawne. Ścieżka wyposażona jest w tablice
informacyjne na każdym z 10 przystanków oraz urządzenia turystyczne (wieża widokowa,
ławki, zadaszenia, miejsce na ognisko). Wymagany strój typowy dla wycieczek terenowych.
Ścieżkę można zwiedzać indywidualnie, a grupy zorganizowane, po wcześniejszym,
telefonicznym uzgodnieniu mogą skorzystać z pomocy leśnika. Optymalna ilość uczestników
w grupie do 25 osób (klasa). Liczba opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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NADLEŚNICTWO WŁOCŁAWEK
ul. Ziębia 13, 87-800 Włocławek,
www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Kukawy"
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość ścieżki 3,5 km, czas na przejście 4
godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Szkółka leśna, 2.Uprawa na
pożarzysku, 3.Fazy rozwojowe drzewostanów, 4.Użytek ekologiczny, 5.Jezioro Dzilno,
6.Lasy higrofilne, 7.Paśnik dla zwierząt i drzewa kontrolne, 8.Remiza leśna.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w Internecie? Istnieje drukowany
folder do ścieżki oraz drukowany zestaw ćwiczeń zgodny z programem "Żak" dla IV - V
klasy szkoły podstawowej, jest też opis ścieżki w internecie.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Nadleśnictwo Włocławek
(54) 234 98 00; Szkółka Kukawy (54) 284 16 58.
Kilka dodatkowych uwag: przejście po ścieżce jest stosunkowo łatwe, brak jest na niej
trudnych elementów. Maksymalna ilość grupy do 40 osób, po uzgodnieniu mogą być większe.
Ilość opiekunów do dzieci zgodna z obowiązującymi przepisami.
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NADLEŚNICTWO WOZIWODA
Woziwoda 3, 89-504 Legbąd
www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka przyrodniczo-leśna w Woziwodzie
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: długość 4 km, czas na przejście ok. 3 godz.
(możliwość skrócenia trasy)
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Rezerwat przyrody Dolina
Rzeki Brdy – taras widokowy, 2.Ptasia remiza, 3.Leśniczówka Woziwoda, 4.Wyłączony
drzewostan nasienny, 5.Łęg olszowy, 6.Miejsce biwakowania harcerzy, 7.Odnowienie,
8.Źródło Woziwodzianki, 9.Żywicowanie, 10.Plantacja choinkowa, 11.Uprawa pochodna,
12.Zalesienie porolne, 13.Miejsce dokarmiania zwierzyny.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w internecie? Istnieje drukowany
folder do ścieżki oraz opis na stronie internetowej nadleśnictwa.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: tel./fax. (52) 336 09 35.
Kilka dodatkowych uwag: ubiór dostosowany do panujących warunków pogodowych.
Liczebność grupy – maksymalnie jedna szkolna klasa.
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NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA
Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław
www.zamrzenica.torun.lasy.gov.pl
I. Leśna ścieżka dydaktyczna „Nad Zamrzonką”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: 2,5 km, czas przejścia ok. 3 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei): 1.Podszyty (warstwy lasu),
2.Ochrona pożytecznych ptaków i innych zwierząt (remiza śródleśna), 3.Ochrona lasu,
4.Podział powierzchniowy lasów (oznakowanie, orientacja w lesie), 5.Uprawa leśna,
6.Drzewa dziuplaste, 7.Pozyskanie drewna, 8.Restytucja cisa pospolitego, 9.Ochrona słodkich
wód, 10.Ochrona gatunkowa zwierząt, 11.Nasiennictwo leśne, 12.Drewno – produkt
doskonały, 13.Gospodarka łowiecka, 14.Ochrona przeciwpożarowa, 15.Ostoja zwierzyny,
16.Las sosnowy, 17.Funkcje lasu, 18.Praca leśniczego, 19.Torfowisko, 20.Mała retencja
wodna.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w Internecie? Istnieje drukowany
folder do ścieżki oraz opis na stronie internetowej nadleśnictwa
http://start.lasy.gov.pl/web/zamrzenica/60
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: Robert Piosik (52) 334 11
75 wew. 207
Kilka dodatkowych uwag: ścieżka przeznaczona do zwiedzania zarówno dla uczestników
indywidualnych jak i grup zorganizowanych (maksymalnie 40 osób, w tym dwóch
opiekunów), obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty – przynajmniej na 5 dni
przed spotkaniem. Ścieżka może sprawić trudność osobom niepełnosprawnym poruszającym
się na wózkach inwalidzkich oraz mającym trudności w poruszaniu się w pagórkowatym
terenie.
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NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO
ul. Parkowa 4A, Żołędowo, 86-031 Osielsko
www.zoledowo.torun.lasy.gov.pl
I. Ścieżka leśno-edukacyjna „Kruszyn”
Długość ścieżki i czas potrzebny na przejście: ścieżka składa się z dwóch tras: krótszej 700 m
dla dzieci młodszych i dłuższej – 1,9 km dla młodzieży i osób dorosłych. Czas potrzebny na
przejście (w tym omówienie tablic edukacyjnych oraz pokazanie ciekawostek
przyrodniczych): trasa krótsza 1 godz. i trasa dłuższa 1,5 – 2 godz.
Tematyka ścieżki (tytuły przystanków na ścieżce – po kolei). Trasa krótka: 1.Nora królika,
2.Grąd – budowa warstwowa, 3.Erozja gleby, 4.Poletko zgryzowe dla zwierzyny, 5.Łąki
nadnoteckie, Miejsce odpoczynku nr 1. Trasa długa: 1.Erozja gleby, 2.Głaz narzutowy,
3.Urządzenie łowieckie, 4.Pomnik przyrody, 5.Ochrona upraw przed zwierzyną, 6.Złom dębu,
7.Starodrzew lipowy, 8.Ochrona mrowisk, 9.Jesienne poszukiwania pierwotnych szkodników
sosny, 10.Łąki nadnoteckie, Miejsca odpoczynku nr 2.
Czy istnieje drukowany folder-przewodnik po ścieżce, opis w Internecie? Nadleśnictwo
posiada drukowaną ulotkę na temat własnych ścieżek edukacyjnych.
Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych odwiedzeniem ścieżki: 604 213 315, (52) 381 53
26.
Kilka dodatkowych uwag: ścieżkę można zwiedzać samodzielnie, istnieje też możliwość
umówienia się z leśniczym na zajęcia w terenie – dotyczy zorganizowanych grup.
Opracowano:
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń
tel. (56) 65 84 354
www.torun.lasy.gov.pl
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