
WYKORZYSTANIE BRODNICKIEGO PARKU 

KRAJOBRAZOWEGO W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

 

W czasach współczesnych coraz częściej mówi się o kryzysie i zagrożeniach 

ekologicznych jako skutkach ingerowania człowieka w przyrodę. Zanieczyszczenia  

i dewastacja przyrody osiągnęły alarmujące rozmiary. Wobec tych zjawisk nie można 

pozostać obojętnym. Dlatego należy dążyć do powstrzymania dalszej dewastacji przyrody, do 

ochrony istniejących zasobów i odnowy środowiska naturalnego. 

         Ważną rolę w tym procesie odgrywa edukacja ekologiczna społeczeństwa 

zapoczątkowana już w przedszkolu. Dlatego już od najmłodszych lat dziecko powinno 

uczestniczyć w poznawaniu zagrożeń środowiska naturalnego i brać czynny udział w jego 

ochronie. Spotkanie z przyrodą to dobry sposób na rozbudzenie świadomości, postaw 

ekologicznych i miłości do otaczającego świata. Związki emocjonalne i wiedza stanowią 

wówczas podstawę przyszłych poczynań.  

         Dzieci, w przeciwieństwie do osób dorosłych nie ponoszą winy za obecny stan 

otoczenia. Jednak tylko młode pokolenie może uratować świat. Szczególnie świadomi tego 

powinni być rodzice, którzy pierwsi wprowadzają dziecko w tajemniczy świat przyrody, jej 

praw i piękna. Oni to mogą budzić w dzieciach szacunek do środowiska przyrodniczego lub 

przyczynić się do powstawania postaw obojętnych i przedmiotowego traktowania przyrody  

i jej zasobów. 

         Drugim środowiskiem kształtującym podstawy ekologiczne u dzieci jest przedszkole. 

Od właściwie prowadzonej edukacji ekologicznej w przedszkolu, za pomocą prawidłowo 

dobranych metod i form z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych zależy 

kształtowanie właściwej postawy ekologicznej. 

         W edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym należy wykorzystywać walory 

najbliższego środowiska przyrodniczego. Poprzez wycieczki, spacery, doświadczenia, 

obserwacje i prace społeczno - użytkowe staramy się „zaszczepić”  

w dzieciach miłość do otaczającej je przyrody. Poniżej przedstawiam przyrodnicze ścieżki 

dydaktyczne oraz szlaki przyrodnicze znajdujące się w Brodnickim Parku Krajobrazowym. 

 
 



HISTORIA POWSTANIA BRODNICKIEGO PARKU 

KRAJOBRAZOWEGO 

 
 

Idea utworzenia parków krajobrazowych zrodziła się w latach sześćdziesiątych 

bieżącego stulecia. W 1964r., w przygotowanej przez Państwową Radę Ochrony Przyrody 

kompleksowej koncepcji ochrony krajobrazu w Polsce, obok parków narodowych i 

rezerwatów przyrody, znalazły się również parki krajobrazowe oraz obszary chronionego 

krajobrazu. 

                W myśl Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody, parkiem 

krajobrazowym jest obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, klimatyczne i 

kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych 

wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. 

                Pomysł utworzenia Brodnickiego Parku Krajobrazowego, położonego na terenie 

Pojezierza Brodnickiego zrodził się dopiero w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to 

postanowiono zająć się bogatym gatunkowo zbiorowiskiem flory i fauny, oraz pięknym 

krajobrazem, wynikającym z powiązania atrakcyjnych form rzeźby, z malowniczo 

położonymi jeziorami i lasami oraz obszarami tradycyjnie użytkowanymi rolniczo. Wtedy też 

w pracach wykonywanych w Instytucie Turystyki, w wyraźny sposób rozgraniczono obszary 

przeznaczone do intensywnego zagospodarowania turystycznego, od obszarów 

najatrakcyjniejszych przyrodniczo, które należy chronić i jedynie udostępniać do zwiedzania. 

                Dalsze koncepcje utworzenia Brodnickiego Parku Krajobrazowego znalazły się w 

planie zagospodarowania przestrzennego byłego województwa toruńskiego (obecnie na 

pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie 

czterech gmin: Biskupiec Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Kurzętnik i Zbiczno) oraz w 

uchwałach Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Toruniu. W 1980 roku 

opracowano przebieg granic Parku, a w 1984 zaakceptowano je przez Państwową Radę 

Ochrony Przyrody. 

                W chwili utworzenia Brodnickiego Parku Krajobrazowego na podstawie uchwały 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z 29 marca 1985r. obejmował on powierzchnię 

10462ha. Powstał jako 25 park krajobrazowy w Polsce.  

Obecnie powierzchnia parku wynosi 13674ha. Wokół parku krajobrazowego 

utworzona jest strefa ochronna (otulina) zabezpieczająca Park przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

                 Mimo iż park prawnie istnieje od 21 lat, badania przyrodnicze w tym rejonie 

prowadzone są już od ponad 100 lat, początkowo przez florystów niemieckich, w latach 



międzywojennych przez miejscowych botaników, oraz profesorów Uniwersytetu 

Poznańskiego  A. Wodziczko i Z. Czubińskiego.  

 

 Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 

 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „BOBROWISKA” 

 

                Trasa ścieżki prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu Skarlanki na północ od 

Grzmięcy. 

                Po drodze zwiedzamy tartak, nieczynny młyn, elektrownię wodną i wylęgarnię ryb, 

w której w sztucznych warunkach prowadzi się rozród m.in. sieji i sielawy. Idąc dalej 

napotykamy pierwsze ślady bytowania bobrów w postaci tzw. zgryzów bobrowych 

pozostawionych przez te zwierzęta na pniach drzew. Populacja żyjących tutaj bobrów 

pochodzi od 5 reintrodukowanych osobników odłowionych na Suwalszczyźnie w 1989 r. 

                Następnie dochodzimy do miejsca, gdzie w niewielkiej odległości od siebie, w 

głębokich norach żyją dwie rodziny tych zwierząt. Bobry w sąsiedztwie nor gromadzą zapas 

pokarmu, z którego korzystają w okresie zimowym.  

                Idąc dalej (po ok. 1 km. marszu) dochodzimy do jeziora Kochanka. Od strony 

północnej przylega do niego niewielkie torfowisko, na obrzeżach którego licznie występują  

wełnianka i czermień błotna. 

                Istnieje możliwość wejścia na torfowisko i zobaczenia rosiczki okrągłolistnej i 

żurawiny błotnej. Należy jednak pamiętać, że w takich miejscach łatwo można napotkać się 

na żmije. 

                Wracając do Grzmięcy, przechodzimy przez pole namiotowe nad jeziorem Strażym. 

Jest to miejsce  częstego obserwowania bielików, które polują tutaj na ryby i ptactwo wodne. 

Ostatnim przystankiem są dwa pomnikowe dęby „Adam i Ewa”. Długość trasy wynosi  

ok. 4 km. 

 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego „RETNO” 

                 

                Jest to trasa o długości ok. 10 km. Rozpoczyna się w Grzmięcy w siedzibie 

Brodnickiego Parku Krajobrazowego i swoim zasięgiem obejmuje południowo-wschodnią 

część Parku. 



                Okolicę, przez którą przejeżdżamy, stanowi mozaika pól i lasów, pośród których 

położone są jeziora rynnowe, charakterystyczne dla krajobrazu polodowcowego. Po drodze 

mijamy osadę Strzemiuszek, która leży przy północnym brzegu jeziora o tej samej nazwie. 

Następnie lasem dojeżdżamy do leśniczówki Tęgowiec, gdzie w dużej zagrodzie przebywa 

dzik. 

                Kolejnym etapem naszej wędrówki jest jezioro Retno  i przylegający do niego 

rezerwat leśny o tej samej nazwie. Został on utworzony w 1981 roku i ma 33,6 ha 

powierzchni. Objęto w nim ochroną rezerwatową las grądowy porastający zbocze przy 

zachodnim brzegu jeziora. Jest to najwyższe na Pojezierzu Brodnickim wzniesienie o 

wysokości względnej wynoszącej 40m. W drodze powrotnej mijamy we wsi Gaj niewielkie 

polodowcowe oczko wytopiskowe. 

 

Kajakowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego 

„BACHOTEK” 

 

                Trasa ta rozpoczyna się w Grzmięcy nad brzegiem jeziora Strażym. Po 

przepłynięciu ok. 0,4 km dopływamy do półwyspu o nazwie „Okopy”. Nieopodal ujścia 

Skarlanki z jeziora znajduje się niewielka wyspa, na której powieszono skrzynki lęgowe dla 

kaczek.  

                Po wpłynięciu do Skarlanki mijamy liczne połacie grzybienia białego.  

Następnie płyniemy zabagnioną doliną rzeczną o długości 2,5 km. Po lewej stronie 

mijamy rezerwat „Bachotek”, utworzony w 1984 roku. Rezerwat ten ma powierzchnię 22,7 ha 

i utworzony został w celu ochrony stanowiska kłoci wiechowatej. Jest to również miejsce 

lęgowe kaczek, łabędzi, łysek i perkozów. Często obserwuje się tutaj wydry, norki 

amerykańskie, żerujące czaple siwe oraz polujące bieliki. Żyją tutaj również bobry. 

                Kolejny przystanek to mostek „Jadwigi” przy którym znajduje się limnigraf, 

urządzenia badające poziom wody w Skarlance. Jest to również miejsce martyrologii ludności 

polskiej w czasie II wojny światowej. Te tragiczne wydarzenia upamiętnia wzniesiony 

nieopodal pomnik.  

                Po przepłynięciu pod mostkiem wpływamy na jezioro Bachotek, którego północna, 

zabagniona część stanowi idealne miejsce lęgowe dla ptactwa wodnego. Gniazdują tutaj m. 

in. kaczki głowienki, gęsi gęgawe i perkozy rdzawoszyjne. 

                Zakończenie spływu następuje w stanicy wodnej PTTK w Bachotku. Długość trasy 

w jedną stronę wynosi 4,5 km. 



Wybrane szlaki przyrodnicze 

 

Szlak Skarlanki 

 

Trasa: Tama Brodzka – jezioro Bachotek – Mostek Jadwigi – jezioro Skrzynka – jezioro 

Strażym – Grzmięca – jezioro Kurzyny – jezioro Robotno – jezioro Stręszek – jezioro 

Okonek – most pomiędzy jeziorami Dębno i Wielkie Partęczyny – jezioro Wielkie 

Partęczyny – jezioro Łąkorz – Łąkorek – Łąkorz – 29 km 

                Początek trasy znajduje się w miejscowości Tama Brodzka, nieopodal stacji 

kolejowej. Jej przebieg pokrywa się z turystycznym szlakiem żółtym. Po przejściu ok. 1 km. 

w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego dochodzimy do mostu na Skarlance.  

                Dalej szlak na odcinku 1,8 km biegnie kompleksem leśnym, który początkowo 

tworzą grądy, a potem bory mieszane z dobrze rozwiniętym podszytem. Występują tu żaby 

moczarowe, ropuchy szare oraz padalce. Na obrzeżach gniazduje myszołów.  

                Po wyjściu na otwartą przestrzeń możemy zobaczyć panoramę okolic Pokrzydowa 

– wsi położonej na wysoczyźnie morenowej. Oglądany teren charakteryzuje się oprócz 

zróżnicowania pod względem rzeźby terenu, małym stopniem przekształcenia przez 

człowieka.  

                Po przebyciu 1,5 km dochodzimy do brzegu jeziora Bachotek. Z wyniesienia mamy 

szeroki widok na jezioro i wyspę, zwaną „Wyspą Skarbów”. Wyspa ta to 

wczesnośredniowieczne grodzisko.  Idąc dalej mijamy zespół ośrodków turystycznych – 

wśród których na szczególne zainteresowanie zasługuje Ośrodek PTTK, wybudowany w 1952 

roku z inicjatywy Marii Podhorskiej – Okołów. Stanica Wodna zainicjowała turystykę na 

Pojezierzu. 

                Po przejściu kolejnego 1,5 km  trasy dochodzimy do Mostku Jadwigi na rzece 

Skarlance, z którego kierujemy się na wschód i dalej podążamy szlakiem zielonym. Po 

przebyciu kolejnego kilometra dochodzimy do małego jeziora Skrzynka. Jest ono przykładem 

silnie zarastającego jeziora eutotroficznego z bogatą roślinnością wodną i przybrzeżną. 

                Po przejściu 0,6 km docieramy do południowego krańca jeziora Strażym. Dalej 

idziemy krawędzią głębokiej rynny, z której roztacza się malowniczy widok na jezioro. Po 

przejściu 2 km dochodzimy do miejscowości Grzmięca, gdzie znajduje się siedziba Stacji 

Terenowej Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Po drodze mijamy pomnik przyrody – dwa 

dęby „Adam i Ewa”. Niestety z jednego z nich pozostał sam pień. 



                Dalej, (ciągle podążając zielonym szlakiem) i napotykając po drodze małą 

elektrownię wodną,  dochodzimy do mostu na Skarlance, z którego można podziwiać 

malowniczy widok. Można zauważyć ewenement przyrody – brzozę, która rośnie poziomo 

nad zbiornikiem wodnym.  

                Po przekroczeniu mostu trasa biegnie na odcinku 3 km wschodnim brzegiem rzeki, 

tworzącej cztery rozlewiska powstałe po spiętrzeniu w XVIII wieku. Nazwane zostały 

jeziorem Kurzyny. Punktem  orientacyjnym kończącym ten odcinek trasy jest drewniany most 

na rzece Skarlance położony w miejscu, w którym rzeka wypływa z jeziora Robotno. Po 

minięciu mostu wchodzimy na brzeg jeziora.  

                Dalsza trasa pokrywa się z zielonym szlakiem. Przez 2 km. wędrujemy wśród 

kompleksu borów. Docieramy do polany, która przylega do zachodniego brzegu jeziora 

Robotno, gdzie wytyczono miejsce biwakowania.  Przy drodze Zbiczno – ciche można 

zobaczyć kolejny pomnik przyrody – ponad 200-letni dąb. Po pokonaniu 1 km docieramy do 

rezerwatu „Stręszek”. nie można go jednak zwiedzić, gdyż jest on rezerwatem ścisłym – i 

przez to wyłączonym ze zwiedzania.  

                Kolejny odcinek trasy liczy 300 m i prowadzi do szosy biegnącej z Tereszewa  do 

Cichego. Skręcamy teraz na zachód i po przejściu około 200 m dochodzimy do rezerwatu 

torfowiskowego „Okonek”. Centralną jego część zajmuje dystroficzne jezioro o tej samej 

nazwie. Po przejściu kolejnych 300 m w kierunku zachodnim dochodzimy do mostu 

położonego między jeziorami: Dębno i Wielkie Partęczyny.  

                Z mostu wracamy na zielony szlak, który prowadzi teraz południowo-wschodnim 

brzegiem Wielkich Partęczyn. Początkowo przez około 1,5 km biegnie on wśród boru 

mieszanego, porastającego rozległe, piaszczyste powierzchnie sandrowe. Droga przybliża się 

teraz do brzegu jeziora i na odcinku 0,8 km biegnie wzdłuż jego południowej zatoki.  

                Przechodzimy przez kanał łączący jeziora Wielkie Partęczyny i Małe Partęczyny. 

W tym miejscu szlak ponownie skręca na zachód i po pokonaniu 200 m osiągamy brzeg 

jeziora, skąd po przebyciu 1,5 dochodzimy do północnego krańca.  

                Po dojściu do kanału łączącego jezioro Wielkie Partęczyny i Łąkorz skręcamy na 

zachód i po pokonaniu drogą leśną 1,5 km dochodzimy do jeziora Łąkorz (znanego również 

jako Łąkorek). Dalej szlak biegnie  na odcinku 2 km  południowym, bezleśnym brzegiem 

jeziora do miejscowości Łąkorek. Przed zabudowaniami Łąkorka znajdziemy się na 

wyniesieniu , skąd roztacza się widok na jezioro Łąkorz i północną połać lasu. Z Łąkorka 

trasa na odcinku ponad 2,5 km prowadzi szosą do Łąkorza. Patrząc na zachód widzimy 

malowniczą panoramę okolic jeziora Osetno. Szlak przyrodniczy kończy się we wsi Łąkorz. 



 Szlak Strugi Brodnickiej 

 

Trasa: Brodnica – jezioro Niskie Brodno – Lisa Młyn – jezioro Wysokie Brodno – 

jeziora: Łąki, Popek, Czortek – jezioro Sosno – jezioro Mieliwo – jezioro Głowińskie – 

jezioro Ostrowite – Ostrowite k/Jabłonowa – 24 km 

           Trasę zaczynamy, zgodnie z przebiegiem niebieskiego szlaku turystycznego, przy 

dworcu kolejowym w Brodnicy. Po skręceniu w prawo ulicą Dworcową i Sikorskiego 

dochodzimy w rejon Dworca PKS, gdzie ponownie skręcamy w prawo, w kierunku Zbiczna. 

Po przejściu 2 km dochodzimy do mostu na Strudze Brodnickiej, z którego roztacza się widok 

na jezioro Niskie Brodno.  

             Z mostu na Strudze Brodnickiej trasa na odcinku 600 m biegnie drogą otoczoną 

szpalerem starych lip, topoli, dębów i wierzb, która dalej na odcinku 3 km  zagłębia się w 

kompleks lasów i borów mieszanych z dobrze rozwiniętym podszytem. Po wyjściu z 

kompleksu leśnego kierujemy się na wschód i po przebyciu 500 m wąwozem docieramy do 

osady Lisa Młyn. Roztacza się stąd widok na jezioro Wysokie Brodno, wypływającą z niego 

Strugę Brodnicką, oraz malowniczo porośnięte krzewami i drzewami pagórki.  

               Po powrocie na główną trasę kierujemy się na północ i drogą biegnącą wśród pól 

dochodzimy do kompleksu leśnego. Po przejściu następnych 300 m  dochodzimy do grupy 3 

jezior: Popek, Czortek i Łąki-Tabuła, zwanego również jeziorem Najmowskim.  Po minięciu 

przesmyku między jeziorami Czortek i Łąki-Tabuła kierujemy się na północ i idziemy 

suchym skrajem boru. Od południowego krańca jeziora Łąki kierujemy się na północ drogą 

biegnącą skrajem lasu i po przebyciu 1,5 km docieramy do jeziora Sosno. 

                Po pokonaniu 500 m wchodzimy do kompleksu leśnego położonego w centralnej 

części parku. Wędrujemy dalej szosą biegnącą wzdłuż wschodniego brzegu jeziora i po 

przebyciu dalszych 2,5 km osiągamy punkt widokowy. Po przebyciu 1,5 km skręcamy na 

zachód i docieramy do mostu położonego między jeziorami Sosno i Mieliwo. Po minięciu 

mostu skręcamy na północ i leśną drogą biegnącą krawędzią rynny jeziora Mieliwo 

wędrujemy 3 km do Leśnictwa Rosochy.  

                Następnie skręcamy na zachód i szlakiem zielonym podążamy w kierunku jeziora 

Głowińksiego. Po przejściu 1 km docieramy do osady Wronka, gdzie w żwirowni znajduje się 

kolonia lęgowa brzegówek. Po przebyciu dalszych 500 m dochodzimy do zachodniej odnogi 

jeziora Głowińskiego.  

 Dalej na odcinku 3 km trasa biegnie szlakiem zielonym przez osadę Wesołkowo do 

miejscowości Ostrowite. Przy kościele, na zakręcie szosy jest przystanek autobusowy, od 



którego, w odległości 1,3 znajduje się stacja kolejowa Ostrowite k/Jabłonowa. Szlak 

przyrodniczy kończy się w miejscowości Ostrowite (przystanek PKS). 

 


