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Panorama z punktu widokowego w Burzynie 
fot. Piotr Tałałaj



Biebrzański Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy ma powierzchnię 
blisko 60 tys. ha i jest największym parkiem 
narodowym w Polsce. Został powołany w 1993 r. 
w trosce o jedne z najlepiej zachowanych 
torfowisk w Europie wraz z bagienną doliną 
rzeki Biebrzy. Rozległe, podtapiane wiosennymi 
rozlewiskami Biebrzy mokradła, są od stuleci 
w dużej części niedostępne dla ludzi. Stały się 
dogodnym siedliskiem dla wielu ciekawych 
zwierząt. Żyją tu rysie, kilka rodzin wilków,  
liczne wydry i bobry. Łosie w liczbie kilkuset 
tworzą największą populację w kraju, która 
przetrwała tu okres nadmiernych polowań. 
Jednak Bagna Biebrzańskie znane są przede 
wszystkim jako ptasi raj. Odnotowano  
tu ponad 280 gatunków ptaków, w tym wiele 
rzadkich i gdzie indziej ginących, takich jak orlik 
grubodzioby, dubelt, cietrzew czy wodniczka.

Wiosenne rozlewiska Biebrzy 
fot. Artur Wiatr



aż do arktycznych obszarów tundry, gdzie odbywają 
lęgi. Ich przystanek nad Biebrzą jest wielką atrakcją, 
a widowisko tańczących i podskakujących na 
łąkach batalionów przyciąga nie tylko miłośników 
ptaków. Do lat 60. XX wieku bataliony dość licznie 
gniazdowały na biebrzańskich bagnach, obecnie 
są jedynie sporadycznie lęgowe. Aby zachęcić 
bataliony do zakładania gniazd, wykasza się  
w Parku zarastające łąki bagienne.

Nasze logo 

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Symbolem Parku jest batalion. Nazywano go 
dawniej „dziwoptakiem”. Być może dlatego, że jest 
odmienny od swoich krewniaków: czajek, bekasów, 
rycyków, biegusów czy brodźców, u których samce 
i samice wyglądają podobnie. A u „dziwoptaka” 
samice są niepozorne, za to samce w czasie godów 
przywdziewają niezwykłe upierzenie. Wyrastają im 
pióra wokół szyi i głowy, tworzące kołnierz, zwany 
kryzą. U każdego osobnika odmienne, od barw 
śnieżnobiałych przez paletę brązów do zupełnie 
czarnych. Nie ma dwóch jednakowo upierzonych 
batalionów, a szata godowa jest takniepowtarzalna 
jak ludzkie linie papilarne. Samce prezentują się 
samicom strosząc pióra w czasie pozorowanych 
walk. Stąd inna dawna nazwa tego ptaka: batalion  
bojownik.
         
Bataliony pokonują duży dystans podczas migracji. 
Wiosną wracają z zimowisk (głównie w Afryce),  

Batalion w szacie godowej 
fot. Bogusław Kierkla







Co warto odwiedzić?

Zwiedzanie Parku w grupach powyżej 7 osób wymaga przewodnika po BbPN. 
Przed odwiedzeniem obiektów zapraszamy do sprawdzenia w Internecie ich dostępności. Strona WWW

Na ścieżce edukacyjnej „Biały Grąd” 
fot. Piotr Tałałaj

Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego
Ekspozycja przyrodnicza „Odkryj Biebrzę” i wystawa „Ptaki biebrzańskich bagien”

Twierdza Osowiec – Fort Centralny, muzeum

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz +48 85 738 30 35 Tak

Wstęp wolnyzł

Osowiec-Twierdza, 19-110 Goniądz +48 600 941 954 Nie

Informacje o opłatach
dostępne telefonicznie

zł

Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu-Twierdzy
Trzy ścieżki edukacyjne: Las w zasięgu ręki, Góra Skobla, Kładka. Możliwość wprowadzania psów

N53.473551 E22.657267

Częściowo

W okresie 20.04 – 10.09:
codziennie: 8.00 – 17.00

W okresie 11.09 – 19.04:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

poniedziałek – piątek
Zwiedzanie muzeum wyłącznie z przewodnikami Osowieckiego 
Towarzystwa Fortyfikacyjnego, po uzgodnieniu telefonicznym. 

Terenowy Ośrodek Edukacyjny Grzędy
Kilka pętli szlaków turystycznych, trzy ścieżki edukacyjne: Czerwone Bagno, Borek Bartny, Wydmy. Pole namiotowe

N53.632057 E22.773752

Częściowo

Ścieżka edukacyjna Szuszalewo-Nowy Lipsk
Kładki drewniane, pływający pomost na Biebrzy

N53.712493 E23.357598

Częściowo



Ścieżka sprzyja obserwacji ptaków. Można  
tu również zauważyć tropy lisa, borsuka, wilka. 
Często widać ślady ich bytowania Istnieje spora 
szansa na zobaczenie łosia. Okolica obfituje
w grądy, czyli wydmowe wyspy, wyniesione  
nawet kilkanaście metrów nad poziom torfowisk.

Wiosną może być bardzo mokro, bywa, że zwykłe 
gumowce nie wystarczają. Aby nie zboczyć  
z trasy zalecamy pobranie współrzędnych  
z opisem ze strony internetowej BbPN.

UWAGA! szlak okresowo bardzo trudny. 

Aby najlepiej poznać charakter Parku warto  
udać się na wycieczkę pętlą w sercu Bagien  
Biebrzańskich, czyli szlakiem Barwik-Gugny.  
Można tu poczuć ogromną przestrzeń i obserwo-
wać zmieniający się krajobraz. Od brzegu doliny 
ku korytu Biebrzy przechodzi się przez suche 
bory, podmokłe olsy, dalej zarośla wierzbowe  
aż po otwarte turzycowiska. Łatwo zauważyć, jak 
w kolejnych strefach szybko zmienia się roślin-
ność (to zjawisko tzw poprzecznej strefowości  
roślinnej Biebrzy. Widok ten uzmysławia, jak 
przed osuszeniem przez człowieka wyglądały  
doliny europejskich nizinnych rzek.

Szlak turystyczny Barwik – Gugny  

Szlaki turystyczne:

Piesze - 17 tras - 127 km*

Rowerowe - 10 tras - 104 km

Biegowe - 4 trasy - 18 km*

Konne - 2 trasy - 21 km

Wodne - 7 tras - ok. 214 km

*Zimą udostępniane dla narciarstwa biegowego

Ścieżki edukacyjne:

15 tras - 31 km 

Dla poruszających się na wózkach inwalidzkich – 2,4 km - 3 kładki drewniane prowadzące przez obszary okresami podmokłe
W niektórych przypadkach trasa ścieżek pokrywa się z częścią szlaków pieszych

Łoś - król Biebrzańskich Bagien 
fot. Bogusław Kierkla

9,5 km
wieś Dobarz – parking Barwik – wieża widokowa na Grądziku Występ – mostek nad rzeką 
Kosódką – uroczysko Kaliszek – wieś Gugny – Carska Droga



Dolina Biebrzy - ważne miejsce dla tysięcy migrujących ptaków 
fot. Piotr Tałałaj
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