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Impreza edukacyjna zorganizowana w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie 

potencjału i integracja różnych 

grup interesariuszy  mających duży wpływ na przyrodę”

Edukacja ekologiczna 

wparciem dla ochrony przyrody

w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym



Edukacja  w parkach narodowych – podstawa prawna

Art. 8b. 1. Do zadań parków narodowych należy w szczególności:

1)  prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego,

zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;

2)  udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie

ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa

w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;

3)  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

U S T A W A  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 

Dz.U. 2018 poz. 142, 10)

Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi

wartościami  przyrodniczymi,  naukowymi,  społecznymi,  kulturowymi  i

edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega

cała przyroda oraz walory krajobrazowe.



Polskie parki narodowe
Ogółem powierzchnia 

parków narodowych

316 693.80 ha 

1 % powierzchni kraju

Bieszczadzki Park Narodowy

Rok utworzenia: 1973

Powierzchnia: 29 201,06 ha

Ochrona ścisła: prawie 70%



Połoniny: 2 000 ha  ok. 40 zbiorowisk

Lasy: 24 200 ha – ok. 20 zbiorowisk

Roślinność nieleśna „krainy dolin”: 2 400 ha – ok. 50 zbiorowisk

Art. 8. 2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, 

zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 

przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia

zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk 

grzybów. 



Bieszczadzki Park Narodowy

 BdPN wchodzi w skład sieci 
Natura 2000 w ramach 
Dyrektywy Siedliskowej i 
Dyrektywy Ptasiej;

 BdPN przyznano Dyplom Rady 
Europy (1998 r.) w uznaniu za 
ochronę wyjątkowo cennych 
zasobów przyrodniczych. 

 BdPN stanowi najcenniejszą 
część Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie” (1992) r. 
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Dział Edukacji Ekologicznej:

•Muzeum Przyrodnicze

•Biblioteka

•Wydawnictwa

•Edukacja



 Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.

 Edukacja ekologiczna osób zwiedzających park.

 Doskonalenie kadr związanych z ochroną przyrody, edukacją
ekologiczną i udostępnianiem parku do zwiedzania.

CELE  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ  W BdPN:



I. Kształtowanie świadomości 

ekologicznej społeczności lokalnej.



Program dla dzieci przedszkolnych i „zerówek” 

„KOLOROWE ROZMOWY Z MIESZKAŃCAMI NASZEJ ZIEMI”.

Etap I. Poznawanie przyrody Bieszczadów i bogactwa gatunkowego    
– zajęcia na ekspozycji muzealnej „Fauna i flora 
Bieszczadów” w Ośrodku N-D BdPN

Etap II. Gry, zabawy i psychodramy pokazujące dzieciom, jakie 
mogą występować w przyrodzie zależności oraz jakie skutki 
przynosi ingerencja człowieka w naturalne układy 
przyrodnicze.

Etap III. Zajęcia plastyczne na ekspozycji muzealnej.  

Etap IV – uroczyste otwarcie wystawy prac dzieci  w Dniu Ziemi           

ok. 300 dzieci rocznie od 1995 r. 



• Zgłoszenie do udziału w programie (wrzesień)

• Praca z pakiety zadań samodzielnie lub pod 
opieką  nauczyciela (cały rok) 

• Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego (bezpłatne)

• Sprawozdanie z realizacji programu (czerwiec)

• Przekazanie nagród – wydawnictw BdPN
(czerwiec)

• Wycieczka do Parku (wstęp bezpłatny)

Program dla uczniów szkół podstawowych

„MOJE BIESZCZADY”

ok. 300  uczniów rocznie (IV, V kl.)

z ok. 20 szkół rocznie, od 2000 r.



TEMATY ZAJĘĆ KAMERALNYCH (2 bloki):

•Wybrane zagadnienia z ekologii.

•Środowisko abiotyczne Bieszczadów i jego ochrona.

•Szata roślinna Bieszczadów i problemy związane z jej ochroną.

•Fauna Bieszczadzkiej puszczy – potrzeby życiowe i ochrona.

•System ochrony przyrody w Bieszczadach.

(łącznie ok. 10 godz. zajęć)

Program dla uczniów gimnazjów/szkół podstawowych pt.: 
„ZACHOWAMY PIĘKNO I WALORY PRZYRODNICZE BIESZCZADÓW”.

ok. 230 uczniów z 15 szkół rocznie

od 1993 r.



Warsztaty terenowe wiosenne – 2 dni w 
TSEE w Suchych Rzekach/Wołosatem

Warsztaty terenowe jesienne – 1-2 dni na 
wybranej ścieżce przyrodniczej BdPN

Tematyka:

• Pionowe rozmieszczenie gatunków i 
zbiorowisk roślinnych w BdPN.

• Zespoły leśne w BdPN.

• Flora zbiorowisk leśnych w BdPN.

• Flora połonin BdPN.

• Rośliny wiosenne.

• Las jako środowisko życia zwierząt 
roślinożernych i drapieżnych.

• Zwierzęta charakterystyczne dla 
typowych biocenoz bieszczadzkich.

• Określenie czystości wód i powietrza 
atmosferycznego w BdPN.

(łącznie 24  - 36 godz. zajęć terenowych)

Program dla uczniów gimnazjów pt.: 

„ZACHOWAMY PIĘKNO I WALORY PRZYRODNICZE BIESZCZADÓW”.



Finał programu i konkursu „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”



KLASA I – wiosna 

2 bloki zajęć kameralnych:

Środowisko abiotyczne Bieszczadów 

i jego ochrona.

• Szata roślinna Bieszczadów, jej walory

i ochrona.

• Fauna Bieszczadów i jej ochrona.

• System ochrony przyrody Bieszczadów.

Warsztaty terenowe (2-dniowe)

KLASA II – jesień

Zajęcia kameralne (przykłady):

• Metody inwentaryzacji geodezyjnej 
obiektów przyrodniczych w oparciu o 
system GPS

• Zastosowanie komputerowych baz danych 
do zarządzania zasobami przyrodniczymi 
(GIS). 

Zajęcia terenowe w BdPN - prezentacja

celów i procedur ochronnych w Parku, 

zposobów monitorowania skuteczności 

stosowanych procedur.

Program dla uczniów liceów 

ogólnokształcących 

„CZŁOWIEK I PRZYRODA”

Praktyki studenckie

ok. 40 osób  z LO w Ustrzykach Dolnych 
(profil biologiczno- chemiczny) 



„Strażnicy gór” – projekt polsko-słowacki

Z wizytą w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty 

Wschodnie” – lepiej poznać, by skuteczniej chronić, 

współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020.



Seminaria dla samorządów lokalnych – od 1998 r.
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II. Edukacja ekologiczna osób 

zwiedzających Park



Formy turystyki w BdPN    ok. 140 km. ścieżek i szlaków pieszych 



Obiekty służące zwiedzającym w BdPN







Regulamin zwiedzania www.bdpn.pl w zakładce turystyka

http://www.bdpn.pl/


Edukacja ekologiczna osób zwiedzających Park.

• Działalność punktów informacyjnych 

• Edukacja ekologiczna za pośrednictwem 
tablic w terenie.

• Edukacja ekologiczna na ścieżkach
dydaktycznych.

• Zamawiane prelekcje, zajęcia kameralne i 
terenowe, warsztaty.

• Prezentacje filmów i diaporam.

• Udostępnianie ekspozycji muzealnych, 
lekcje muzealne dla grup.

• Wakacyjne spotkania z przyrodą.

• Konkursy fotograficzne.

• Edukacja realizowana na szlakach i 
ścieżkach dydaktycznych przez 
przewodników PTTK z licencją BdPN.

• Edukacja realizowana przez straż parku 
na szlakach i ścieżkach dydaktycznych.

• Edukacja poprzez wydawnictwa i 
Internet.

ok. 500 tys. rocznie zwiedzających Park





L.p

.

Ścieżka długość Liczba 

przystanków

Symbol ścieżki

1. Wołosate - Tarnica 4,5 km 25 Orlik krzykliwy

2. Ustrzyki G. – Wołosate* 4,0 km 19 Salamandra plamista

3. Szeroki Wierch 7,5 km 26 Śnieżyca wiosenna

4. Wielka Rawka 16,0 km 56 Jarzębina

5. Połonina Wetlińska 14,5 km 34 Pełnik alpejski

6. Połonina Caryńska 15,5 km 45 Buk zwyczajny

7. Suche Rzeki - Smerek 8,0 km 28 Jodła pospolita

9. Bukowe Berdo 12 km 24 Goździk skalny

8. Rozsypaniec – Krzemień 11,0 km 28 Pierwiosnka Hallera

10. Berehy Górne* 4,5 km 18 Jabłoń

11. Jaworniki** 3,0 km 12 Niedźwiedź brunatny

12 W dolinie górnego Sanu 11,0 km. - Bóbr europejski

13. Wielka Rawka–Nova Sedlica 10,0 km. 39 Niedźwiedź brunatny

14. Wetlina – Runina 11,0 km. 36 Nadobnica alpejska

Łącznie: 390 przystanków na ok. 132,5 km ścieżek.      * - wiosna,  jesień 

Ścieżki przyrodnicze i przyrodniczo-historyczne w BdPN



Tablice informacyjno-edukacyjne 

i oznakowanie ścieżek przyrodniczych



Seria przewodników na ścieżki 

przyrodnicze nagrodzona 

złotym liściem 

na Targach Eko - Media Forum.

• 11 przewodników książkowych, 

• 1 zeszyt ćwiczeń, 

• 2 foldery



Mapa przyrodniczo-turystyczna z 

informatorem „Bieszczadzki Park Narodowy”

Informator zawiera krótkie opisy przystanków na wszystkich ścieżkach 

przyrodniczych w Bieszczadzkim Parku Narodowym.



Zajęcia na ścieżkach przyrodniczych - zamawiane

(do 5 godz. – 250,00 zł / grupa ok. 20 osób)



Zeszyt ćwiczeń na 

ścieżkę przyrodniczą 

„Jaworniki” zwaną 

ścieżką niedźwiedzią

Zajęcia na ścieżkach przyrodniczych



Klucz do oznaczania roślin 

„Flora wiosenna lasów” 

nagrodzony przez Ministra Środowiska

(Autor: dr Stanisław Kucharzyk)

Zajęcia na ścieżkach przyrodniczych



Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzykach Dolnych

Opłata za zwiedzanie : 

• Osoby dorosłe - 8 zł 

• Młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści - 5 zł/opłata ulgowa 

• Dzieci do 5 lat, z domów dziecka, uczniowie szkół specjalnych, opiekunowie 

grup szkolnych, przewodnicy turystyczni prowadzący grupę - bezpłatnie

Wycieczki zwiedzają Muzeum w grupach ok. 20 osób pod opieką pracowników 

edukacyjnych parku -30 zł/od grupy/50min.

ok. 20 tys. zwiedzających rocznie,  ok. 600 lekcji muzealnych rocznie



Wystawy

czasowe



Prelekcje z cyklu „Wakacyjne spotkania z przyrodą”



Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. : „Różnorodność 

biologiczna i krajobrazowa BdPN i otuliny” – od 2010



Plenerowe imprezy edukacyjne



Wydawnictwa Oferta wydawnicza BdPN 

liczy ok. 60 pozycji

(dystrybucja płatna i bezpłatna)

Torby 

Koszulki 

Kubki

Buttony

Smycze



Wydawnictwa multimedialne Prezentacja filmów

i diaporam bezpłatna

www.bdpn.pl



 Edukacja 

poprzez stronę 

internetową:

 www.bdpn.pl 



Mapa i aplikacja
Z wizytą w Międzynarodowym Rezerwacie 

Biosfery „Karpaty Wschodnie” – lepiej poznać, 

by skuteczniej chronić, współfinansowanego 

przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

https://www.facebook.com/Bieszczadzki.P.N/photos/pcb.1993260440718168/1993259070718305/?type=3
https://www.facebook.com/Bieszczadzki.P.N/photos/pcb.1993260440718168/1993259070718305/?type=3
https://www.facebook.com/Bieszczadzki.P.N/photos/pcb.1993260440718168/1993259077384971/?type=3
https://www.facebook.com/Bieszczadzki.P.N/photos/pcb.1993260440718168/1993259077384971/?type=3
https://www.facebook.com/Bieszczadzki.P.N/photos/pcb.1993260440718168/1993259117384967/?type=3
https://www.facebook.com/Bieszczadzki.P.N/photos/pcb.1993260440718168/1993259117384967/?type=3


III. Doskonalenie kadr związanych 

z ochroną przyrody, edukacją 

ekologiczną i udostępnianiem 

Parku do zwiedzania



Przykłady tematów 

warsztatów dla nauczycieli:

• Znaczenie ekologiczne mchów, 
wątrobowców, porostów i śluzowców

• Ekologiczne funkcje owadów w 
biocenozach BdPN 

• Wiosenny aspekt flory i fauny 
Bieszczadów.

• Interpretacja zjawisk i procesów 
przyrodniczych na ścieżkach 
dydaktycznych w BdPN

• Ochrona ścisła i częściowa w BdPN.

• Zasoby dziedzictwa kulturowego w 
Bieszczadach i ich ochrona.

• Wykorzystanie walorów 
przyrodniczych i kulturowo-
historycznych Karpat Wschodnich w 
procesie wychowania

• Obszary chronione jako zaplecze 
dydaktyczne dla programów edukacji 
szkolnej



Warsztaty dla nauczycieli



Szkolenie podstawowe 

dla przewodników

Cykl zajęć kameralnych

• Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce.

• System ochrony przyrody w Bieszczadach.

• „Ekologiczne podstawy ochrony zasobów i procesów przyrodniczych”.

• Ochrona ścisła zasobów i procesów przyrodniczych BdPN.

• Ochrona częściowa półnaturalnych biocenoz i różnorodności gatunkowej w BdPN.

• Środowisko abiotyczne BdPN i jego ochrona.

• Zbiorowiska roślinne BdPN i ich ochrona.

• Zasoby florystyczne BdPN i ich ochrona.

• Fauna bezkręgowców lądowych BdPN i ich ochrona.

• Kręgowce BdPN i otuliny oraz ich ochrona.

• Zasady udostępniania Parku do zwiedzania i edukacji ekologicznej oraz regulamin dla 
zwiedzających.

• System i metody edukacji ekologicznej w BdPN.

• Plan Ochrony BdPN i otuliny.

Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej.

Testowy egzamin

Licencja na 5 lat.



Szkolenia uzupełniające na licencję BdPN odbywają się 1 - 2 razy w roku



Konferencje i seminaria



Dziękuję za uwagę,

Beata Szary, BdPN
Autorzy zdjęć:  C. Ćwikowski, B. Ćwikowska, T. Demko,  G. Holly,

R. Prędki., A. B. Szary, T. Winnicki, M. Zawadzka i in. 
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