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 Dolina Narwi w okolicy Izbiszcz
fot. Andrzej Bielonko



Park najlepiej zwiedzać drogą wodną, spływając 
kajakiem. Kolejną możliwością jest korzystanie  
z kładek edukacyjnych, które pozwalają dotrzeć  
w miejsca niedostępne innymi sposobami.

Narwiański Park Narodowy

Narew to wyjątkowa rzeka. Między Surażem 
a Rzędzianami nie płynie jednym korytem, ale 
kilkoma, które łączą się i rozdzielają. Odnogi 
Narwi tworzą prawdziwy wodny labirynt.  
O takiej rzece mówi się, że jest anastomozująca, 
czyli wielokorytowa. Ten wyjątkowy odcinek 
Narwi, zwany „Polską Amazonią”, jest chroniony 
przez Narwiański Park Narodowy. System 
wielokorytowy sprawia, że dolina jest podmokła 
przez cały rok, a w czasie wiosennych roztopów 
duża jej część znika pod wodą. To w połączeniu  
z bujną roślinnością szuwarową (trzciny, turzyce, 
pałki itd.) sprawia, że Park jest trudnodostępny. 
Dzięki temu stał się ważną ostoją dla zwierząt. 
Wśród około 200 spotykanych tu gatunków  
ptaków ponad 150 jest lęgowych, w tym kilka 
zagrożonych wyginięciem oraz wiele rzadkich. 
Ciekawostką jest, że Narwiański Park Narodowy 
to jeden z najmniej zalesionych spośród wszystkich 
polskich parków narodowych. Dominują tu tereny 
otwarte – szuwary trzcinowe i turzycowiska. 

Przedwiośnie 
fot. Marzenna Bielonko



tego gatunku nie ulega dużym zmianom, jest stabilna. 
Błotniak stawowy, podobnie jak wiele ptaków  
wodno-błotnych jest bardzo narażone na zmiany 
klimatu. Największym zagrożeniem dla tych gatunków 
jest coraz mniejsza ilość wody w dolinie. Brak śniegu  
lub ograniczona jego ilość sprawia, że wiosenne 
rozlewiska mają ograniczony zasięg i trwają dużo  
krócej. Ma to ogromny wpływ na zanik miejsc 
gniazdowania, a także na utratę i pogorszenia ich 
jakości. Przesuszanie mokradeł zwiększa też ich 
dostępność, a przez co łatwiejsza jest eksploracja 
przez gatunki inwazyjne tj. norkę amerykańską, czy 
jenota.

Nasze logo 

Logo Narwiańskiego Parku Narodowego 
to sylwetka lecącego błotniaka stawowego  
(łac. Circus aeruginosus). Ten drapieżny ptak  
o długich skrzydłach (rozpiętość ok. 1,2 m) i okazałym 
ogonie jest smuklejszy od myszołowa. Nietrudno 
rozróżnić płeć przedstawicieli tego gatunku  
ze względu na silny dymorfizm. Samica jest nieco 
większa, ma brunatne upierzenie z jasną głową. 
Samiec jest natomiast brązowy z szarym ogonem  
i szaro-czarnymi skrzydłami. Błotniaki jako jedyne 
opierzone drapieżniki zakładają gniazda na ziemi, 
w gęstych trzcinach. Z tego względu narwiańskie 
tereny stanowią dla nich idealne miejsce bytowania. 
Para dorosłych ptaków oblatuje na zmianę swoje 
terytorium z charakterystycznym uniesieniem 
skrzydeł w kształcie litery V, co można zauważyć 
patrząc na logo NPN. Błotniak odżywia się drobnymi 
ssakami, jajami i pisklętami innych ptaków. To 
gatunek wędrowny, wymieniony w Dyrektywie 
Ptasiej. Populacja błotniaka stawowego w Parku wg 
ostatniej inwentaryzacji wynosi 48 par.  Liczebność 

Błotniak stawowy, samiec 
fot. Mikołaj Pruszyński







Co warto zobaczyć?

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem prosimy sprawdzić  
ich aktualność na stronie. Strona WWW

 Dwór w Kurowie 
fot. Marzenna Bielonko

Siedziba Narwiańskiego PN w Kurowie
ekspozycja przyrodnicza, ścieżka edukacyjna „Kładka wśród bagien”, wieża widokowa

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
01.05 – 15.09 również dni wolne: 
10.00 – 18.00

Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy +48 85 718 1417 Siedziba nie
Kładka takObowiązują bilety 

wstępu do Parku
zł

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka 

godziny otwarcia biura: 
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Kurowo 12, 800 m od siedziby Parku +48 663 103 109 Tak

Obowiązują bilety  
wstępu

zł

Kładka Waniewo – Śliwno

Dostępna od świtu do zmierzchu  
z wyjątkiem okresów o niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych

Śliwno – 53.084138, 22.830937
Waniewo – 53.077610, 22.817099

+48 85 718 1417 Nie

Obowiązują bilety  
wstępu do Parku

zł



Obszar Parku ogranicza się do samej doliny rzecznej. 
Kształt jest więc długi na kilkadziesiąt km i wąski 
na maksymalnie kilka kilometrów. Ze względu na 
tę specyficzną rzeźbę terenu obszar Parku pełni  
funkcję szlaku migracyjnego dużych ssaków  
(m.in. łosi). Wiosną od strony Śliwna w ciepły, 
słoneczny dzień da się usłyszeć liczne płazy  
(np. żaba moczarowa, kumaki nizinne). Warto  
zwrócić również uwagę na wieczorne głośne  
odgłosy rzekotek drzewnych. Przy kładce możemy 
obserwować trzcinowiska, turzycowiska, roślinność 
wodną i łąkową. Przy zbyt niskich stanach wody 
w Narwi, przeprawy pływającymi pomostami są 
nieczynne i nie można przedostać się kładką na drugi 
brzeg.

Ścieżka biegnie kładką w poprzek doliny Narwi, łącząc 
miejscowości Waniewo i Śliwno. Prowadzi przez 
teren bagienny i pozwala dotrzeć do „serca” Parku bez 
konieczności korzystania z łodzi lub kajaka. Największą 
atrakcją są przeprawy przez 4 koryta rzeczne za 
pomocą pływających pomostów. Przy kładce 
zlokalizowane są ułatwiające obserwacje ptaków dwie 
dostrzegalnie ornitologiczne, a na środku doliny wieża 
widokowa. Wczesną wiosną spotyka się tu migrujące 
stada gęsi i kaczek, a gdy opadnie woda, swoje gniazda 
zakładają tu rycyki, czajki, krwawodzioby. Nad 
kortami Narwi pojawiają się rybitwy, mewy śmieszki 
i wiele małych ptaków śpiewających. Wieczorami 
da się usłyszeć głosy chruścieli. Podczas przelotów 
wiosennych na łąkach można zaobserwować  
tokujące bataliony, a jesienią zloty żurawi.

Kładka Waniewo – Śliwno (ścieżka przyrodnicza)

Szlaki turystyczne:

Wodne – 4 trasy – 58 km 

Ścieżki edukacyjne:
2 trasy – 2 km (w tym 1 km dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi)

Kładka Waniewo - Śliwno wiosna 
fot. Marzenna Bielonko

1,25 km Waniewo – Śliwno



Gągoły 
fot. Mikołaj Pruszyński
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