
Drawieński Park Narodowy

Działalność z 
zakresu 
edukacji 
ekologicznej 



Cele do osiągnięcia

 Publiczne udostępnienie Parku w zakresie nie 
zagrażającym jego przyrodzie i wykorzystującej potencjał
kulturowy i przyrodniczy regionu. 

 Budowa akceptacji społecznej dla istnienia i 
funkcjonowania Drawieńskiego Parku Narodowego, jako 
instytucji sprawującej kompleksową ochronę nad 
dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Puszczy 
Drawskiej, w tym akceptacji dla nakazów, zakazów, 
regulaminów udostępnienia dla turystów. 

 Wyrobienie postawy „odpowiedzialności za dziedzictwo 
przyrodnicze regionu”. 



Sposoby na osiągnięcie w/w celów

 edukacja w zakresie ochrony przyrody i 
dziedzictwa kulturowego

 popularyzacja terenu Puszczy Drawskiej 
poprzez prowadzenie działalności 
wydawniczej

 udostępnienie dla społeczeństwa na 
specjalnych zasadach



Baza terenowa

 ścieżki przyrodnicze 
(łączna długość 25 
km) wraz z 
wyposażeniem 
(tablice, przewodniki 
w j. pol., niem. ang. 
wraz z zeszytem 
ćwiczeń)



Ścieżki dydaktyczne



 wiata do obserwacji 
ptaków jako element 
planowanej „ptasiej 
ścieżki”



 sala edukacyjna





 system informacji 
przestrzennej w 
postaci tablic z mapą
i regulaminem (pol. i 
ang.) postawionych 
w kluczowych dla 
DPN miejscach



 PIT w Głusku, Przystań Wodna w Drawnie
 wydawnictwa
 MPE
 mikroskopy, lupy, lornetki, zestawy do badania 

wody, luneta do obserwacji ptaków, 
przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt

 moduł edukacyjny
 dobra współpraca z samorządami, 

nadleśnictwami



Edukacja przyrodnicza

Jak edukujemy?



Program „Edukacja”
 przeznaczony dla młodzieży szkolnej
 istnieje możliwość wyboru i dostosowania tematyki zajęć spośród naszej oferty 

obejmującej: Formy ochrony przyrody w Polsce; Parki narodowe jako najwyższa 
forma ochrony przyrody; Nad Drawą i Płociczną - Drawieński Park Narodowy; 
Zwierzęta, rośliny i grzyby Puszczy Drawskiej; Nasza historia, czyli o przeszłości 
terenów nad Drawą; Szkodnictwo w lesie - pożary, kłusownictwo; Las; Problem 
odpadów, recykling; Hibernacja; Rośliny, zwierzęta - praca z przewodnikami do 
oznaczania gatunków, wykonywanie zielnika; Porosty jako wskaźnik 
zanieczyszczenia powietrza- praca ze skalą porostową.

 w laboratorium uczestnicy mogą samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe.
 prelekcje w sali urozmaicamy slajdami z terenu Parku oraz filmami 

przyrodniczymi. 
 zachęcamy do obejrzenia wystawy „Zwierzęta Puszczy Drawskiej” oraz „Gleby 

DPN”.
 podczas wycieczki terenowej istnieje możliwość skorzystania z przewodników do 

oznaczania roślin i zwierząt znajdujących się w naszej Biblioteczce Przyrodnika.

Realizacja programów edukacyjnych



„Edukacja”



Program „Ptaki”
 pomysłodawcą i głównym koordynatorem programu jest 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w 
Gdańsku. 

 uczestnicy szkolenia biorą udział w zajęciach raz w miesiącu, 
które odbywają się w siedzibie lub na terenie DPN, ewentualnie w 
szkole współpracującej z Parkiem w ramach Projektu.

 zadaniem programu obok nauki rozpoznawania ptaków jest 
zdobycie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych 
oraz zaangażowanie uczestników w działalność ochroniarską.

 w trakcie szkolenia uczestnicy korzystają z kart pomocniczych, 
wykonują stojące przed nimi zadania, obserwują i podglądają
życie ptaków występujących w różnych ekosystemach. 



„Ptaki”



Program „Szkolenia młodzieżowych przewodników po DPN”
 podstawowym celem programu jest wykształcenie 

młodzieżowych przewodników po ścieżkach dydaktycznych w 
DPN oraz poznanie terenu Parku. Uczestnicy biorą udział w 
badaniu wody, wykonaniu zielnika. W terenie posługują się
kompasem i mapą.

 program uczy integracji w zespole, wyrabia kulturę osobistą na 
szlakach przyrodniczych, w lesie, nad wodą, zaszczepia 
zamiłowania do wędrówek.

 pomyślnie zdany egzamin umożliwia prowadzenie wycieczek 
szkolnych pod opieką nauczyciela po ścieżkach dydaktycznych 
DPN.



Przewodnicy po DPN



Program „Przedszkolak”

 przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców Drawna i 
Choszczna 

 I etap: (jesień/zima 2009 r.) 
 spotkanie pracownika parku z przedszkolakami, prelekcja: 

przyroda parku, zwierzę herbowe- wydra. 
w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały dydaktyczne 

opracowane i dostarczane przez Park w postaci m.in. slajdów, 
puzzli, modeliny. 

II etap: (wiosna 2010 r.)
 miejsce spotkania: Siedziba Dyrekcji Parku- sala edukacyjna, 

wycieczka przyrodnicza na ścieżkę dydaktyczną z 
przewodnikiem-zajęcia w terenie. Podsumowanie zdobytej 
wiedzy przy ognisku na jednym z pól biwakowych. 

 III etap: (wiosna 2010 r.) 
 wspólny dla przedszkoli konkurs plastyczny o tematyce DPN. 



Jak edukujemy cd.

 prelekcje
 wycieczki z przewodnikiem
 wspieranie merytoryczne i finansowe 

młodzieżowej grupy przyrodniczej 
działającej przy DPN

 prowadzenie działalności wydawniczej
 artykuły w „Gazecie Drawieńskiej”



 Udział w imprezie 
„Dni Ziemi”, 
„Sprzątanie świata”



 Organizacja konkursów wiedzy o 
przyrodzie i DPN, fotograficznych, 
plastycznych





 wystawy



 organizacja warsztatów przyrodniczych 
podczas ferii zimowych





PLANY 



Program „Rewaloryzacja i adaptacja do celów edukacyjnych parku 
podworskiego w Barnimiu”

 odtworzenie układu przestrzennego parku
 Ochrona, wyeksponowanie i opisanie w postaci tablic drzew 

pomnikowych i gat. egzotycznych (tulipanowiec, choina 
kanadyjska)

 przeznaczenie do zwiedzania i edukacji, tj. organizacja ścieżki po 
założeniu, budowa punktów widokowych na Drawę, kładek przez 
trudno dostępny teren, wiaty do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 
pomostów do cumowania kajaków, wydanie przewodnika po parku. 





Barnimie



Program „Ochrona lokalnych 
odmian drzew owocowych”



Program „Zapisane w kamieniu”
 odnowienie cmentarzy ewangelickich na 

terenie DPN
 organizacja ścieżek dydaktycznych 

„Śladami dawnych mieszkańców 
Puszczy Drawskiej” oraz wydanie 
przewodników w jęz. polskim i 
niemieckim



Zapisane w kamieniu



Program „Zielony autobus”

 prezentacja Drawieńskiego PN. Przeznaczony jest dla 
wszystkich mieszkańców gmin okołoparkowych.
cel: zapoznanie mieszkańców z  przyrodą i walorami 
kulturowymi Drawieńskiego Parku Narodowego, 
zbudowanie akceptacji lokalnego społeczeństwa dla 
ograniczeń w udostępnieniu terenu DPN, prezentacja 
Drawieńskiego Parku Narodowego, form ochrony 
przyrody, lokalizacji szlaków turystycznych, ścieżek 
dydaktycznych, infrastruktury turystycznej i 
edukacyjnej, obszarów cennych przyrodniczo w DPN, 
elementów dziedzictw kulturowego, wyrobienie 
poczucia odpowiedzialności za środowisko. 



Po co prowadzimy działalność
edukacyjną?

 aby wypełnić statutowy obowiązek
 promować potrzebę i metody ochrony 

dziedzictwa przyrody w DPN
 dla akceptacji funkcjonowania parków 

narodowych i zasad w nich obowiązujących
 aby podnieść atrakcyjność turystyczną terenu
 aby stworzyć alternatywę dla nadmiernie 

eksploatowanych obszarów DPN



„Jezioro Ostrowieckie”

 Ścieżka dydaktyczna „Jezioro Ostrowieckie”
zdobyła w 2008 r. tytuł „Profesjonalnie 
przygotowana ścieżka dydaktyczna”. Konkurs 
organizował PKE pod patronatem MEN I 
KRRiT.



„Jezioro Ostrowieckie”



Co chronimy w ramach dziedzictwa 
kulturowego?

Walory kultury materialnej:
 pozostałości Wału Pomorskiego 
 dawne systemy hydrotechniczne  (Kanał Sicieński, Głuchy)
 dawne stawy rybne (np. Zawiślaka, w Rynnie Moczelskiej, koło jez. 

Kociego);  
 obiekty związane ze spławem drewna i dawną żeglugą na Drawie 

(bindugi 14 szt.);
 zabytki techniki (el. wodne)
 relikty hut szkła (Podszkle, Głusko/Kamienna, ujście Cieszynki do 

Płocicznej);
 kamienne nawierzchnie dróg leśnych, drogowskazy 
 dawne cmentarze (Ostrowite, Podszkle, Springe, Sitno);
 relikty dawnych osad (Springe, Podszkle, Martwica, Sitno);
 zabytkowe aleje (aleja klonowa w Ostrowcu, lipowa w Barnimiu)
 drzewa egzotyczne (tulipanowiec, choina kanadyjska).



Jak chronimy?

uczytelnienie i  wyeksponowanie 
 wykaszanie roślinności zacierającej miejsca historyczne (osady, cmentarze, bindugi, obiekty hydrotechniczne)
 ustawianie tablic informacyjnych (np. Kanał Sicieński, binduga Barnimie, Bogdanka, Św. Hala, Kamienna, Wał

Pomorski, dawne osady Puszczy Drawskiej, Drawnik, Zatom, Elektrownia Kamienna, osada Ostrowiec, cmentarz 
Ostrowiec, Węgornia, Podszkle, Moczele)

rewaloryzacja:
 kościół w Ostrowcu
 park podworski w Barnimiu
 popularyzacja poprzez:
 organizację ścieżek dydaktycznych wraz z przewodnikami
 wydanie folderu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w DPN”
 mapa turystyczna DPN
 Album
 MPE
 publikacje w Gazecie Drawieńskiej

prowadzenie programów:
 „Zapisane w kamieniu” przy współpracy z NaturPark Barnim
 ochrony lokalnych odmian drzew owocowych.
zachowanie, ochrona:
 aleja klonowa w Ostrowcu, lipowa przy parku podworskim w Barnimiu
 brukowane drogi
 obiekty hydrotechniczne
 elementy Wału Pomorskiego
 dawne stawy rybne
 drogowskazy
 zabytki techniki



Walory kultury niematerialnej:
 nazewnictwo miejscowe (np. Droga Piwna, 

Droga Stargardzka, Góra Marty, jez. Świnka, 
Rybakówka, Szwedzkie Szańce);

 tradycja rodów i postaci (von Sydow, Wedel,  
M.Jasnowski i Papież Jan Paweł II);

 miejsca bitew i wydarzeń historycznych (Most 
Polski w Barnimiu, Szańce Szwedzkie);



Jak chronimy:
popularyzacja poprzez:
 wydawnictwa DPN
 artykuły w gazetach (Gazeta Drawieńska, 

Parki Narodowe dot. wydarzeń
historycznych, postaci Jana Pawła II

rewaloryzacja:
 most Czarnieckiego w Barnimiu
zachowanie:
 stosowanie lokalnych nazw



Po co?

 aby zachować, odtworzyć, 
wyeksponować ślady człowieka i jego 
działalności w Puszczy Drawskiej

 zwiększyć ofertę edukacyjną o elementy 
dz. kulturowego

 podnieść atrakcyjność turystyczną
Drawieńskiego Parku Narodowego

 aby stworzyć alternatywę dla nadmiernie 
eksploatowanych obszarów DPN













Dziękuję za uwagę


