Wigierski Park Narodowy
Nie tylko dla bobrów

wigierski.ppn.gov.pl
Kormorany na jeziorze Wigry
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Turystyka wodna na Wigrach
fot. Jarosław Borejszo

Wigierski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy należy do największych
w Polsce. Położony jest w północno-wschodniej
części kraju, w samym sercu Suwalszczyzny.
Znajdziemy tu wszystko to, co jest najbardziej
charakterystyczne dla tego regionu – liczne
jeziora, rzeki, puszczańskie lasy, pagórkowaty
krajobraz typowy dla Pojezierza Suwalskiego
i płaskie tereny Równiny Augustowskiej.
Charakterystyczne dla parku jest bogactwo
ekosystemów wodnych. W granicach parku
znajdują się aż 42 jeziora. Część z nich, w tym
największe jezioro Wigry, jest udostępniona
do uprawiania turystyki i wędkowania.
Osobliwością są niewielkie śródleśne jeziorka,
zwane sucharami, które ze względu na kwaśny
odczyn wody nie sprzyjają występowaniu
organizmów wodnych, w tym ryb. Park obﬁtuje
w cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt.

Możemy spotkać tu bielika, bobra czy wilka.
Oprócz dzikiej przyrody i malowniczych
krajobrazów jednym z najcenniejszych zabytków
parku jest dawny klasztor kamedułów w Wigrach.

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Bóbr - zwierzę herbowe parku
fot. Wojciech Misiukiewicz

Nasze logo — Dlaczego właśnie bóbr?
Dziś już mało kto pamięta, że w połowie XX
wieku bóbr europejski był w Polsce niemal
doszczętnie wytępiony. Jednym z niewielu
miejsc, gdzie gatunek przetrwał, były okolice
jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy. Dziś bobry
żyją niemal w całej Polsce, ale Wigierski Park
Narodowy wraz z resztą Pojezierza Suwalskiego
i Puszczy Augustowskiej zasługuje na miano ich
matecznika. Obecnie w Parku mieszka 40 rodzin
bobrowych. Jedno stanowisko zwykle zajmują
4 osobniki, co oznacza, że mieszka tutaj około
160 bobrów.
Wędrując po szlakach turystycznych, możecie
spotkać
liczne
ślady
działalności
tego
największego w Polsce gryzonia. Przy odrobinie
szczęścia i cierpliwości może uda się Wam
zobaczyć pływającego lub żerującego bobra.
Bobry czują się tutaj tak bezpiecznie, że nie boją

się aktywności nawet w ciągu dnia. Żeremie
zbudowały pod samą siedzibą Wigierskiego Parku
w Krzywem – możemy je obserwować z kładki
na ścieżce edukacyjnej „Las”.
Środowisko tworzone przez bobry wykorzystują
inne gatunki zwierząt. Lokatorami żeremi
bobrowych bywają np. wydry. Gośćmi stawów
bobrowych są też ptaki, takie jak bocian czarny
czy żuraw. Może i Wy je odwiedzicie?

Na ścieżce edukacyjnej „Suchary”
fot. Paulina Pajer-Giełażys

Co warto odwiedzić?
Muzeum Wigier
Stary Folwark 50, 16-402 Stary Folwark
poniedziałek – niedziela: 10.00 – 15.00

zł

+48 87 563 01 52
14 zł / 7 zł

Tak

+48 87 563 25 62
Zwiedzanie
w ramach karty
wstępu do WPN

Nie

W sezonie letnim:
poniedziałek – niedziela: 10.00 – 17.00
Wystawa etnograﬁczna „Ocalić od zapomnienia”
Krzywe, na trasie ścieżki edukacyjnej „Las”
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
W sezonie letnim:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 16.00
sobota – niedziela i święta: 9.00 – 16.00

zł

Wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”
Czerwony Folwark, baza rybacka WPN
+48 510 992 693
zł Zwiedzanie
W sezonie letnim:
w ramach karty
otwarte codziennie w godz. 9.00 – 17.00
wstępu do WPN
Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”
Krzywe, budynek dyrekcji Parku
poniedziałek – piątek: 7.00 – 16.00
W sezonie letnim:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 16.00
weekendy i święta: 9.00 – 16.00

zł

+48 87 563 25 62
Zwiedzanie
w ramach karty
wstępu do WPN

Tak

Tak

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Siedziba Dyrekcji Parku w Krzywem k. Suwałk
Można tutaj nabyć karty wstępu do parku, mapy, przewodniki,
foldery oraz zamówić usługi licencjonowanego przewodnika
i wypożyczyć rowery.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
W sezonie letnim:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 16.00
weekendy i święta: 9.00 – 16.00
tel. +48 87 563 25 62, +48 510 992 672
Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić
ich aktualność na stronie.
Strona WWW

Kładka w dolinie Czarnej Hańczy
fot. Paulina Pajer-Giełażys

Zielony szlak turystyczny „Wokół Wigier”
46 km

Stary Folwark - Leszczewek - Cimochowizna - Kładka - Słupie - Gawrych Ruda - Binduga - Powały - Bartny
Dół - Bryzgiel - Krusznik - Zakąty - Czerwony Krzyż - Piaski - Mikołajewo - Rosochaty Róg - Czerwony Folwark
- Wigry - Magdalenowo - Tartak - Stary Folwark

Szlak zielony „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli
jest głównym i najchętniej odwiedzanym szlakiem
Wigierskiego Parku Narodowego. Jest to szlak
rowerowy, idealny na jednodniową wycieczkę,
ale jest równie atrakcyjny dla pieszych wędrówek
(pokonywany zwykle odcinkami). Wędrując dookoła
perły suwalskich jezior, obejrzymy z każdej perspektywy
leżący na półwyspie pokamedulski zespół klasztorny
w Wigrach – jeden z najcenniejszych zabytków
Suwalszczyzny.
Szlak „Wokół Wigier” przebiega przez malownicze
tereny leśne i otwarte przestrzenie, przecina urokliwą
dolinę rzeki Czarnej Hańczy. Szczególnie piękne
widoki można podziwiać z wież widokowych
w Starym Folwarku, Bryzglu i Kruszniku.

Ścieżki edukacyjne:
„Las” (przy Dyrekcji Parku w Krzywem, dł. 1,5 km):
kładki, żeremie bobrowe, rekonstrukcja szałasu
z epoki kamienia, wystawa etnograﬁczna, tradycyjne
barcie na drzewach, pla orma widokowa na jeziorze
Suchar I.
„Suchary” (400 m od Dyrekcji Parku w Krzywem,
dł. 2,5 km): śródleśne jeziorka dystroﬁczne
ze śladami działalności bobrów, Jez. Czarne, kładki
i pla orma widokowa na jeziorze Suchar II.
„Jeziora” (Słupie k. Gawrych-Rudy, dł. 5,2 km):
spacer
brzegiem
Wigier,
Suchar Wielki
– największe jezioro dystroﬁczne w parku, pla ormy
widokowe.

Więcej informacji, wypożyczalnia rowerów i usługa
przewodnicka dostępna w Centrum Informacji
Turystycznej WPN w Krzywem.

Szlaki turystyczne:
Piesze - 19 tras - 160 km (dla poruszających się na wózkach inwalidzkich – 57,2 km*)
Rowerowe - 5 tras - 116 km (dla poruszających się na wózkach inwalidzkich – 25,5 km*)
Narciarskie - 2 trasy - 15 km
Wodne - ok. 20 km (Czarna Hańcza, Wigry)

Ścieżki edukacyjne:
6 tras - 21,5 km (dla poruszających się na wózkach inwalidzkich – fragmenty ścieżek „Suchary” i „Jeziora”)
* Lokalizacja tras dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępna na stronie internetowej Parku

Ampleksus żaby trawnej
fot. Wojciech Misiukiewicz

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
16-402 Suwałki
tel. +48 87 563 25 40
fax: +48 87 563 25 41
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl
wigierski.ppn.gov.pl
facebook.com/wigierski.parknarodowy/
Wydanie: kwiecień 2020

Folder powstał w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”

