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Kraina wody, wiatru i piasku naszą pasją

awifaunę, można spotkać w drodze na wydmy, tj. strzyżyk, dzięcioł duży, 
pełzacz leśny, rudzik, drozd śpiewak, czy różnego gatunku sikory, m.in. 
bogatka, czubatka, modraszka. Ponadto na tablicach znajdziemy 
charakterystykę siedlisk występujących w obrębie ścieżki, tj.: nadmorski 
bór bażynowy, ols porzeczkowy. W centralnej części trasy wybudowana 
została platforma widokowa wraz z drewnianym podejściem  oraz wiata z 
zadaszeniem pokrytym strzechą. Z platformy można podziwiać krajobraz 
wydmowy, który jest opisany, na tablicy edukacyjnej zamontowanej tuż 
obok. Wiata wypoczynkowa została wyposażona w dwa ławostoły, gdzie 
zmęczeni trasą turyści będą mogli odpocząć .
Realizacja przedsięwzięć korzystnie wpływa na środowisko przyrodnicze 
Parku. Dzięki nowo powstałym kładkom, mostkom i wygrodzeniom, 
a także pieszej ścieżce, zostanie zmniejszona nielegalna penetracja 
obszaru Słowińskiego Parku Narodowego. Z kolei obecność wież 
widokowych i szansa obserwacji gatunków awifauny wraz z możliwością 
pogłębienia wiedzy o tej grupie zwierząt, pozytywnie wpływa na ostoje 
ptasie w obrębie szuwarów trzcinowych. Ponadto odnowiona 
infrastruktura sprzyja bezpieczeństwu turystów przebywających na 
terenie Parku oraz podnosi komfort wypoczynku i świadomość 
ekologiczno-przyrodniczą wśród odwiedzających obszar chroniony.
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Wieża widokowa na ścieżce przyrodniczej „Klucki Las”

Fot. 5. Piesza ścieżka turystyczna w Rąbce wraz z infrastrukturą
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Fot. 6. Wiata wypoczynkowa na ścieżce turystycznej w Obwodzie Ochronnym Rąbka 
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przystanku edukacyjnym „Malina moroszka”, wygrodzony został również 
parking w Obwodzie Ochronnym Kluki przy drodze, stanowiącej żółty 
szlak, na trasie Smołdzino-Kluki. Kładki, mostki i wygrodzenia wykonano                   
z materiału dębowego, dzięki któremu będzie służyła przez wiele lat, 
mając na względzie trudny, podmokły teren. Łączna długość kładek 
i mostków na ścieżce przyrodniczej „Klucki Las” to 538,5 m. Wieża 
stanowi jeden z przystanków dydaktycznych na trasie ścieżki 
przyrodniczej, na której w obrębie najwyżej położonego tarasu 
widokowego zamontowano tablice edukacyjne opisujące awifaunę tego 
terenu.
Należy pamiętać, że ze względu na trudne warunki panujące na trasie 
ścieżki wymagane jest odpowiednie obuwie, najlepiej kalosze lub buty 
trekkingowe za kostkę. Ponadto zaleca się stosowanie środków przeciw 
komarom i kleszczom, biorąc pod uwagę wilgotność terenu i jego leśne 
otoczenie.

Kładka na wydmie szarej w Obwodzie Ochronnym Rowy

W Obwodzie Ochronnym Rowy odtworzono kładkę na wydmie szarej, 
która znajduje się w obrębie ścieżki przyrodniczej Rowy. Kładka o długości 
46,5 m, ogranicza antropopresję w obrębie priorytetowego siedliska 
Obszaru Natura 2000 - nadmorskie wydmy szare. Nazwę wydmy szare 
biorą od barwy substancji próchniczych, które wraz z porostami i mchami 
pokrywają piaszczyste podłoże. Wśród roślin charakterystycznych 
(opisanych na tablicy edukacyjnej, zlokalizowanej przy kładce), które 
można zaobserwować w obrębie tej wydmy są: fiołek nadmorski, bylica 
polna, szczotlicha siwa, turzyca piaskowa, jasieniec piaskowy i kocanki 
piaskowe.

Kładka na „Wielkim Bagnie” w Obwodzie Ochronnym 
Żarnowska

Kładka w Obwodzie Ochronnym Żarnowska (Fot. 4) zlokalizowana jest 
przy żółtym szlaku, na pograniczu dwóch gmin: Wicko oraz Główczyce. 
Kładka zakończona jest pomostem wychodzącym na torfowisko 
regenerujące się, tzw. „Wielkie Bagno”. Łączna długość kładki to ok. 131 
m, jej celem jest ochrona regenerującego się torfowiska oraz gatunków 
roślin objętych ochroną ścisłą. Podobnie jak w przypadku kładki na 
wydmie szarej w obrębie drewnianego pomostu zamontowana została 
tablica edukacyjna opisująca  charakterystyczne  gatunki tego torfowiska, 
m.in. żurawinę błotną, mchy torfowców, modrzewnicę zwyczajną, 
wrzosiec bagienny, wełniankę pochwowatą, a także rosiczki. Torfowisko 
jest ponadto ostoją dla awifauny, można tu zaobserwować  m.in. bieliki 
i żurawie.
Dzięki zakupie czujników ruchu (7 szt.) Słowiński Park Narodowy może 
dokonywać monitoringu oraz analizy ruchu turystycznego na terenie 
obszaru chronionego.

Piesza ścieżka turystyczna w Rąbce wraz z infrastrukturą

Piesza ścieżka turystyczna (Fot. 5 i 6) ma długość 3105 metrów, rozciąga 
się od miejscowości Rąbka (skrzyżowanie szlaku czerwonego z czarnym) 
do wystawy militarnej „Wyrzutnia Rakiet”. Ścieżka ta powstała, aby 
chronić ekosystemy leśne oraz wydmowe. Równie istotnym celem 
budowy tej trasy jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom 
w miejscowości o największej koncentracji ruchu turystycznego na terenie 
Parku, poprzez rozdzielenie osób pieszych od osób korzystających 
z pojazdów upoważnionych, wolnobieżnych czy rowerzystów. Jest ona 
wykonana z materiału piaszczystego, podobnie jak drogi leśne, aby 
zapewnić komfort spacerującym. Na trasie ścieżki postawiono                    
5 tablic edukacyjnych, z których można się dowiedzieć m.in. jak bogatą 

Budowa infrastruktury w Słowińskim Parku Narodowym 
w ramach przedsięwzięć: „Łagodzenie skutków 
antropopresji na terenie Słowińskiego Parku Narodowego” 
oraz „Budowa ścieżki turystycznej w Obwodzie Ochronnym 
Rąbka na terenie Słowińskiego Parku Narodowego”

Słowiński Park Narodowy stanowi najbardziej interesujący pod względem 
przyrodniczym obszar na terenie Wybrzeża Słowińskiego. Jego 
unikatowa przyroda, nadmorskie wydmy, plaża, przybrzeżne jeziora, 
moreny czołowe oraz zróżnicowane ekosystemy lądowe i leśne 
przyciągają każdego roku wielu turystów. Zapewniając atrakcje 
turystyczne na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, przy 
jednoczesnym zachowaniu w niezmienionym stanie jego środowisko 
przyrodnicze, prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie 
skutków antropopresji. Od wielu lat realizowane są zadania ochronne                       
w zakresie odbudowy infrastruktury. Dzięki wsparciu finansowemu, m.in. 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
infrastruktura w Parku znacząco się poprawiła. W ramach projektu 
„Łagodzenie skutków antropopresji na terenie Słowińskiego Parku 
Narodowego” w latach 2013 – 2017  powstały na terenie Parku dwie wieże 
widokowe oraz kładki, mostki, wygrodzenia i czujniki monitoringu ruchu 
turystycznego, natomiast w ramach przedsięwzięcia „Budowa ścieżki 
turystycznej w Obwodzie Ochronnym Rąbka na terenie Słowińskiego 
Parku Narodowego” w latach 2015 – 2016 powstała ścieżka turystyczna 
przeznaczona dla ruchu pieszego, platforma widokowa z podejściem 
(schodami), wiata wypoczynkowa oraz tablice edukacyjne.

Wieża widokowa nad jeziorem Gardno, przy ścieżce 
przyrodniczej „Gardnieńskie Lęgi” 

Nowa wieża widokowa przy ścieżce przyrodniczej „Gardnieńskie Lęgi” jest 
położona na wschodnim wybrzeżu jeziora Gardno, bezpośrednio przy 
czarnym szlaku, na trasie Gardna Wielka – Morze Bałtyckie. 
Umiejscowienie wieży stanowi ciekawą perspektywę podziwiania 
krajobrazów i przyrody Parku. Rozpościera się z niej widok na podmokłe 
łąki, które w okresie jesienno-zimowym są znacznie zalewane, przez co 
obszar ten stanowi idealne miejsce dla ostoi ptactwa podczas przelotów 
jesienno-wiosennych, m.in. łabędzia krzykliwego, łabędzia 
czarnodziobego, żurawia, kulika wielkiego, kulika mniejszego, czy 
bataliona. Dzięki tej lokalizacji turyści mają również możliwość obserwacji 
awifauny w sposób dyskretny - ograniczający płoszenie ptactwa 
gniazdującego przy jeziorze. Wśród godnych uwagi gatunków wodnych 
i błotnych ptaków lęgowych znajdują się m.in.: derkacz, cyranka, 
płaskonos, krwawodziób, czy kszyk. Wieża stanowi także dogodne 
miejsce obserwacji i nasłuchiwania jeleni podczas jesiennych godów, tzw. 
rykowiska. 

Wieża widokowa na ścieżce przyrodniczej „Klucki Las” 
wraz z odtworzeniem infrastruktury ścieżki

Wieża na ścieżce przyrodniczej „Klucki Las” (Fot. 1) znajduje się na 
zachodnim brzegu jeziora Łebsko w Obwodzie Ochronnym Kluki. 
Z wzniesionej na wysokość 12 m wieży rozpościera się piękna panorama 
na jezioro Łebsko, wydmy, a także na zbiorowiska leśne: las bukowo-
dębowy, ols, bór bagienny, brzezina bagienna. Trasa 5-kilometrowej 
ścieżki edukacyjnej wiedzie przez trudne, podmokłe tereny, dlatego też, 
tak ważne było odnowienie jej infrastruktury. Nowe kładki (Fot. 2), mostki 
i wygrodzenia (Fot. 3) ułatwiają pieszym wędrówkę, a także kanalizują 
ruch na ścieżce ograniczając wydeptywanie roślinności, m.in. maliny 
moroszki, będącej reliktem polodowcowym. Poza wygrodzeniem przy 

Fot. 2. Kładka na ścieżce przyrodniczej „Klucki Las”
Autor: Kamila Wiewiórska 

Fot. 3. Wygrodzenie w Obwodzie Ochronnym Kluki
Autor: Karolina Ptak 

Fot. 4. Kładka na „Wielkim Bagnie” w Obwodzie Ochronnym Żarnowska
Autor: Karolina Ptak
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