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Morze Bałtyckie 
fot. Andrzej Demczak

Słowiński Park Narodowy 
Kraina wody, wiatru i piasku naszą pasją



nadmorski bór sosnowy. W Słowińskim Parku 
Narodowym możemy obejrzeć wszystkie etapy 
tego procesu. Ważnym elementem przyrody 
Parku są jeziora, w tym trzecie co do wielkości 
jezioro w Polsce – Łebsko oraz ósme – Gardno. 
Z uwagi na występowanie bezcennych ssaków 
morskich równie cennym środowiskiem jest 
Morze Bałtyckie.

Słowiński Park Narodowy

Wbrew pozorom to nie górskie potoki i lawiny 
najbardziej zmieniają krajobraz ziem polskich, 
ale praca fal morskich i wiatru, które działają  
z pozoru niezauważalnie, ale za to wytrwale.  
Mogą niszczyć, ale mogą i budować. Działanie tych 
sił natury najbardziej widoczne jest na Mierzei 
Łebskiej, która zbudowana jest z naniesionego 
przez morze piasku. Ziarna piasku tworzące 
wydmy są nieustannie przewiewane przez wiatr, 
powodując ruch niezalesionych barchanów  
i wydm barchano-łukowych z prędkością od 3 
do 10m/rok. Wydmy ruchome, które osiągają 
wysokości do 40 metrów, przemieszczając się, 
zasypują nawet lasy. Po latach, po ich przejściu, 
wiatr odsłania spod piasku kikuty obumarłych pni 
drzew. Na piasku jako pierwsze próbują osiedlić 
się pionierskie gatunki traw. Gdy podłoże zostaje 
utrwalone, pojawiają się porosty, inne rośliny 
zielne, krzewy i siewki drzew, na końcu wyrasta 

Zagłębienie międzywydmowe - krajobraz Mierzei Łebskiej „wiatrem malowany”
fot. Michalina Zblewska-Kupczak



jaśniejsze ubarwienie z charakterystycznym 
popielatym wierzchem ciała. W Polsce mewa 
srebrzysta objęta jest ochroną częściową.

Nasze logo

Nasze logo
Dlaczego właśnie bóbr?

Logo Parku przedstawia mewę srebrzystą – 
gatunek ptaka wodnego, który gnieździ się  
w Polsce od lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Pierwsza kolonia mewy srebrzystej pojawiła 
się właśnie w Słowińskim Parku Narodowym 
na jeziorze Łebsko na wysokości Półwyspu 
Żarnowskiego. 

Ten gatunek mewy w Polsce osiedla się na 
różnego rodzaju wyspach, jeziorach, stawach 
hodowlanych i zbiornikach zaporowych oraz na 
piaszczystych łachach w nurcie rzek. Aktualnie 
gniazduje kolonijnie na dachach budynków i na 
innych obiektach portowych, w wielu miastach 
naszego wybrzeża. 

Co ciekawe, kolor upierzenia mewy zależy od jej 
wieku, młode ptaki są brązowe, a w kolejnych 
czterech latach życia stopniowo uzyskują coraz 

Mewy srebrzyste na plaży - dorosłe i młodociane osobniki 
fot. Magdalena Jędro







Co warto odwiedzić?

*Aktualne informacje o godzinach otwarcia i opłatach są dostępne na stronie Parku.

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie 
fot. Sergiusz Lindyberg

Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego

Filia Muzeum

Filia Muzeum (zarejestrowane grupy edukacyjne)
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Czołpińska Pętla
8 km

Panorama SPN z Wydmy Czołpińskiej na wzgórze Rowokół (115 m n.p.m.) 
fot.  Kamila Wiewiórska

Piesze - 19 tras - 130,5km

Rowerowe - 19 tras - 130,5 km

Wodne - 2 trasy - 9,5 km

Ścieżki edukacyjne:

7 tras - 43,5 km

Czołpińską, Morze Bałtyckie, jeziora Łebsko, 
Gardno, Dołgie Wielkie i wzgórze Rowokół. 
Ze szczytu Wydmy Leśnej należy kierować 
się do plaży, a potem w stronę zespołu wydm 
ruchomych. Kolejny etap trasy to przeprawa 
krętą ścieżką przez kosodrzewinę, aby dotrzeć 
do kompleksu Wydmy Czołpińskiej. Szlak biegnie 
przez najciekawsze jego fragmenty, prezentując 
różne formy eoliczne. Jest to jeden z trudniejszych 
odcinków trasy, ponieważ prowadzi przez 
piaszczysty, pozbawiony cienia obszar z licznymi, 
stromymi podejściami. Po zejściu z wydmy warto 
odpocząć w cieniu drzew, korzystając z istniejącej 
infrastruktury. Ostatni etap wędrówki zmierza 
do parkingu leśnego, gdzie początek bierze 
Czołpińska Pętla.

Fragmenty czerwonego i niebieskiego szlaku 
w Czołpinie tworzą pętlę liczącą około 8 km. 
To jedna z ciekawszych tras Słowińskiego 
Parku Narodowego. Wędrówkę najlepiej 
rozpocząć niebieskim szlakiem w Czołpinie  
w kierunku latarni morskiej. Pierwszy przystanek 
warto zrobić w Muzeum Słowińskiego Parku 
Narodowego, mieszczącym się w zabytkowej 
„Osadzie Latarników” z 1871 roku. Na trasie 
ulokowano tablice edukacyjne, które opisują 
zbiorowiska roślinne nadmorskiego boru 
sosnowego. Kolejną atrakcją szlaku jest 
najwyższa w Parku zalesiona wydma, na 
szczycie której znajduje się latarnia. Zbudowana  
z czerwonej cegły, jest najbardziej oddaloną 
od osad tego typu budowlą w Polsce. Z galerii 
obiektu rozpościera się panorama na Wydmę 

Szlaki turystyczne:



Ohar na j. Gardno - skrajnie nieliczna kaczka norowa gniazdująca na wybrzeżu 
fot. Artur Kulwas
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