
Czy drzewa tańczą? Często kołyszą się w rytm wiatru, ale w Nadleśnic
twie Gryfino można też spotkać sosny, które wyglądają, jakby ich pnie 
zastygły w tanecznych wygibasach do jakiejś wesołej melodii. Odwiedź 
pomnik przyrody Krzywy Las i przekonaj się o tym na własne oczy. 
Około 100 sosen wygiętych fantazyjnie w jednakowym kierunku robi 
przedziwne wrażenie! Jak do tego doszło, pozostaje do dziś tajemnicą, 
ale najpewniej mieli na to wpływ ludzie, którzy jakieś 80 lat temu zde
formowali młode drzewka, by rosły w ten sposób. Jak myślisz, co chcieli 
zbudować z tak zaokrąglonych desek?

Zadanie: Stojąc wśród wygiętych sosen, wyobraź sobie, że Twoje stopy 
wypuszczają korzenie, i zatańcz jak sosny, nie odrywając nóg od ziemi.

Najlepszym przyjacielem obserwatora ptaków jest lornetka. Korzystaj 
z wież widokowych i specjalnych czatowni, czyli drewnianych budek 
z otworami – możesz je wypróbować np. nad jeziorem Suche w Nad
leśnictwie Barlinek i przy ścieżce edukacyjnej w Nadleśnictwie Bog
daniec. Lokalni miłośnicy ptaków lubią podglądać je w Kopicach 
nad Odrą – zimują tu na przykład łabędzie krzykliwe. Bielika wypa
truj na czubkach drzew i nad zbiornikami wody. Koniecznie odwiedź 
też rezerwat przyrody „Świdwie”. Dodatkowo polecamy wyprawę 
do Słońska, by wyrobić paszport Rzeczpospolitej Ptasiej do zbierania 
pieczątek w Parku Narodowym „Ujście Warty”. 

Lubisz niezwykłe wyprawy i przygody? Może chcesz wyjechać 
na  dalekie wyspy? W Polsce też je mamy! Nazywają się Wolin i Uznam. 
Na leśnych ścieżkach Nadleśnictwa Międzyzdroje: Krasiborskie Pa
procie, Zatorek czy Lubniewo możesz wypatrywać wielkich i rzad
kich paproci, takich jak pióropusznik strusi czy długosz królewski. 
Motywów królewskich jest tu zresztą więcej, bo można też spotkać 
władcę polskich przestworzy – bielika, a w Pokazowej Zagrodzie kró
la prastarej puszczy – żubra. W Wolińskim Parku Narodowym wy
bierz się na ścieżkę plażą i wypatruj foki szarej. A we wczesnośred
niowiecznym skansenie zabaw się w Słowian lub wikingów – najlepiej 
przy okazji tutejszego sierpniowego festiwalu.

Zwłaszcza gdy odwiedzi Zagrodę Konika Polskiego w Kliniskach. 
Mieszkają tu łagodne i mądre konie tej starej rasy, które można oglądać 
ze specjalnej platformy. Łatwo je poznać po masywnej budowie i sza
rej sierści z ciemniejszą grzywą i pręgą na grzbiecie – takie umasz
czenie konia fachowo nazywa się myszate. Wybierz się później na spa
cer ścieżką przyrodniczą Uroki Doliny Iny z niedalekiej miejscowości 
Zabród i wdrap się na wieżę z widokiem na rzekę. W Nadleśnictwie 
Kliniska możesz odwiedzić Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
z wystawą o mieszkańcach lasu. Przy budynku jest plac zabaw i figurki 
wielkich grzybów, które pomogą Ci nauczyć się rozpoznawać różne ga
tunki. Przywitaj się z rosnącą tu olbrzymią i starą lipą Anną.

Zwiedzaj lasy północnozachodniej Polski tropem punktów widoko
wych. Wieża Baterii Goeben pod Świnoujściem wygląda trochę kos
micznie – dawniej była to budowla wojskowa, a dziś można z niej oglądać 
okolicę. Jednym z ciekawszych miejsc widokowych jest taras w kształcie 
pierścienia w Nad leśnictwie Gryfino, koło miejscowości Widuchowa na 
Sło wiańskiej Górze. Na południu regionu odwiedź tradycyjną drewnianą 
wieżę w  Leśnictwie Nowiny albo nieco wyższą w Zespole Przyrod
niczo-Krajobrazowym „Porzecze” w Nadleśnictwie Dębno – weź lor
netkę i spróbuj wypatrywać z nich ptaków. Szukając pięknych widoków, 
zawsze możesz też wdrapać się na latarnie morskie, których na zachod
nim wybrzeżu jest kilka.

W Puszczy Bukowej za sprawą drzew, wijących się strumieni i malow
niczych wąwozów można się poczuć trochę jak w Bieszczadach. Wiosną 
runo mieni się tu kolorami kwiatów, takich jak żółty ziarnopłon wiosen
ny, biały zawilec gajowy czy fioletowa cebulica dwulistna. Do Puszczy 
Wkrzańskiej da się dojść prosto z Urzędu Miasta Szczecin – przez Jasne 
Błonia, Park Kasprowicza i Las Arkoński. Wybierz się tu na spacer lub 
przejażdżkę Doliną Siedmiu Młynów albo odwiedź laboratoria, wystawy 
i warsztaty Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zale
siu. Z kolei Puszcza Goleniowska, prócz atrakcji wymienionych w punk
cie 9, to świetne miejsce na grzybobranie. Lasy trzech puszcz wchodzą 
w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie” i są 
otoczone szczególną opieką przez leśników.

Zadanie: Policz grzyby ukryte na NIEMAPIE i wpisz tu ich liczbę.............

Chcesz naładować baterie w ruchu i w kontakcie z naturą? Wskakuj 
na  kajak! Lasy północnozachodniej Polski przecina wiele malow
niczych rzek. Prócz Odry czy Warty to też Korytnica, Rega, Ilanka, Obra, 
Ina czy Mierzęcka Struga, które wiją się przez różne nad leśnictwa. 
Sprawdź, do której z nich jest Ci najbliżej! Z kajaka naj łatwiej zobaczyć 
niesamowite wodne ptaki – możesz ich wypatrywać wszędzie, np. ka
jakując po Międzyodrzu. A dla lubiących urozmaicenia polecamy Szlak 
44 Wysp po malowniczych rozlewiskach Starej Świny z widokiem na 
wyjątkową przyrodę polskich wysp (start z mariny w Karsiborze) albo 
rzekę Drawę, by poczuć się jak na górskim spływie.

Las i rower to dobrana para. Lokalni leśnicy polecają kilka tras rowe
rowych, które pozwalają zanurzyć się wśród drzew. W Nadleśnictwie 
Skwierzyna ruszaj na wyprawę Szlakiem Bobra i wypatruj śladów tego 
uroczego wodnego inżyniera. Na ścieżce Śladami Radusza w Nad
leśnictwie Międzychód zabaw się w rowerowego detektywa na tropie 
niewidzialnej wsi, którą pochłonął las. W nawigacji po puszczach No
teckiej i Gorzowskiej pomogą Ci specjalne aplikacje na telefon z funkcją 
GPS offline. W regionie nie brakuje też większych tras – takich jak szlak 
R-10 Baltic Velo wzdłuż Bałtyku, R66 dookoła Zalewu Szczecińskiego 
czy Blue Velo wzdłuż Odry.

Zadanie: Wymyśl rodzinną piosenkę na leśne wyprawy rowerowe!

Puszcza Barlinecka to kraina wód i lasów. Wśród drzew wypatruj sosen, 
dębów i buków. Możesz je odróżnić nie tylko po liściach, ale też po korze. 
Wysoko w górze zobaczysz dzięcioły, a w pobliżu jezior i rzek rzadkie 
wodne ptaki: bieliki, zimorodki czy bociany czarne. Wybierz się na spa
cer Szlakiem Dębów w Nadleśnictwie Barlinek i odszukaj tablicę „Leśny 
budzik” o odgłosach ptaków. Polecamy też Szlak Przygody nad Jeziorem 
Barlineckim – uwaga na figurki zamieszkujących puszczę zwierząt 
w naturalnych rozmiarach! Na jeziorze są aż cztery bezludne wyspy: Na
dziei, Zielona, Łabędzia i Sowia. Jak myślisz, kto na nich mieszka?

Tak jak dzieci zbierają pokemony, tak przyrodnicy mogą kolekcjonować 
drzewa i krzewy. Jak to robią? Służy do tego arboretum, czyli zbiór drzew 
i krzewów, taki jak w Ogrodzie Dendrologicznym w  Glinnej. Rosną 
w  nim gatunki z dalekich krain, na przykład pochodzące z  Ameryki 
Płn. olbrzymie drzewo o rudobrązowej korze: mamutowiec. Krajobraz 
zmienia się tu jak w kalejdoskopie wraz z porami roku. Późną wios
ną szukaj dawidii chińskiej zwanej drzewem chusteczkowym, bo jej 
kwiaty przypominają zwisające z gałęzi białe chusteczki. Jesienią czer
wienieją lub żółcieją tutejsze klony i owocują kasztany jadalne. Spróbuj 
też odnaleźć przypominające niebieskie parówki owoce palecz nika 
chińskiego.

Nocowanka w lesie brzmi jak fantastyczna czy trochę straszna przygo
da? Przekonaj się, jak to jest zasnąć i obudzić się w leśnej głuszy! Nocny 
biwak możesz zorganizować w każdym nadleśnictwie w ramach pro
gramu bushcraftu Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie”. Wszystkie 
potrzebne informacje znajdziesz w zakładce „Turystyka” na  stronie 
RDLP w Szczecinie. My polecamy zwłaszcza obszar do uprawia nia 
bushcraftu i survivalu „Leszczyny” w Puszczy Noteckiej na terenie 
Nad leśnictwa Międzychód. Jeśli najpierw potrzebujesz się sprawdzić 
w  odrobinę mniej dzikich okolicznościach, odwiedź przyjazne ro
dzinom pole biwakowe Grotów 5.

Nadmorska Kolej Wąskotorowa to okazja do obcowania z lasem 
w nie typowy sposób. Na trasie GryficePogorzelica nie tylko dotrzesz 
do świetnych zabytków, jak np. latarnia morska w Niechorzu, ale też 
przebędziesz stuletni las mieszany w niespiesznym kolejkowym tem
pie. Ciekawe, jakie zdjęcia przywieziesz ze sobą z takiej wyprawy i co 
uda Ci się wypatrzyć po drodze. Jeśli jesteś mikolem (skrót od miłośni
ka kolei), odwiedź przy okazji Wystawę Zachodniopomorskich Kolei 
Dojazdowych w Gryficach. Na nocleg zaprasza leśny ośrodek „Baży
na” w  Pogożelicy na terenie Nadleśnictwa Gryfice. A żeby poczuć 
się prawie jak pociąg, wy bierz się w zupełnie inne okolice – na trasę 
pieszorowerową po dawnym kolejowym moście Siekierki – Neurüd
nitz. To wyjątkowo wdzięczny sposób na przebycie Odry!

Na początku września wybierz się na fioletowe jak w bajce wzgórza 
Wrzosowisk Cedyńskich. Nie zapomnij aparatu, bo widoki o tej porze 
roku są tu malownicze. Spacerować można po specjalnych podestach 
i wytyczonej ścieżce. Wśród kwiatów wypatruj zapylaczy: pszczół 
i motyli, a pod nimi białych, chrzęszczących porostów – chrobotków 
alpejskich. W okolicy warto też wdrapać się na Górę Czcibora, z pom
nikiem orła i mozaiką ustawionymi na pamiątkę wielkiej bitwy sprzed 
ponad 1000 lat. Jeszcze jedna krótka wycieczka – do Osinowa Dolnego 
– i znajdziesz się na najdalej na zachód położonym koniuszku Polski.

Tutejsze lasy skrywają całe mnóstwo jezior. Szczecinianie szczegól
nie upodobali sobie jeziora Głębokie czy Szmaragdowe, Gorzowia
nie lubią wyskoczyć nad jezioro Nierzym, Lubie czy Kłodawa. Jednak 
wybór jest tak duży, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. My polecamy 
dalszą wyprawę na południe. O Pojezierzu Lubuskim ze względu na 
liczbę jezior mówi się często „Lubuskie Mazury”. By je poznać, idź na 
spacer przez Uroczysko Lubniewsko. To zatopione w dzikiej naturze, 
wśród zalesionych wąwozów, urokliwe jezioro o zielonej barwie. Na 
jego południowym koniuszku odszukaj malowniczy drewniany domek 
na wodzie. Na północnym krańcu obejrzyj kanał łączący jezioro Lub
niewsko z jeziorem Lubiąż – drzewa rosną tu niemal w wodzie, co przy
pomina trochę bagienne krajobrazy amerykańskiej Luizjany. Na kąpiel 
polecamy dziką plażę w okolicy Rybakówka.




