
                                                                                         
 

"ZIELONY PUNKT KONTROLNY" 
Poznajemy Wysoczyznę Elbląską 

Bażantarnia i Prochownia  
 

 Nadleśnictwo Elbląskie i Elbląski Klub Orienteeringu "GRYF" zapraszają do korzystania z oferty przygo-
towanej w ramach ogólnopolskiego projektu "Zielony Punkt Kontrolny".  
"Zielony Punkt kontrolny", to nowatorska koncepcja udostępniania lasu. Projekt zrealizowany na bazie niniejszej 
koncepcji  może być wykorzystany do uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych, 
a jednocześnie pozwala wypocząć i aktywnie spędzić czas na łonie natury. 
 Nasz projekt ma za główne zadanie naukę posługiwania się mapą i poznawanie lasu. Posługiwanie się 
mapą jest trudną sztuką a jednocześnie jedną z bardziej przydatnych umiejętności. Umiejętność czytania mapy 
pozwala na bezproblemowe poruszanie się w nieznanym nam terenie, bez obawy o to, że zabłądzimy. 
W tym informatorze zamieszczone są podstawowe informacje o mapie, orientacji w terenie oraz przykładowe 
formy korzystania ze stałych punktów kontrolnych. 
 

1) Jak korzystać z Zielonego Punktu Kontrolnego?  
 Aby w pełni skorzystać z Zielonego Punktu Kontrolnego należy: 

 
 > zapoznać się z przedstawionymi w broszurze zasadami orienteeringu, 

 > wybrać odpowiednią dla siebie trasę w/g wykazu z punktu 13 

 > pobrać plik lub pliki udostępnione bezpłatnie na stronach: 

                              www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny  
  www.ekogryf.elblag.pl 

  www.zielonypunktkontrolny.pl  
 > wydrukować mapę (dla 2 tras jest konieczne drukowanie 2 map, jest to 17 i 17a oraz 18 i 18a) 

 > pokonać wybraną trasę 

 > sprawdzić poprawność pokonania trasy posługując się wzorami skasowanych kart  

2) Czym jest orienteering? 

 Bieg na orientację (BnO) polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie, trasy wyznaczonej w terenie 
punktami kontrolnymi (PK). Źródłem informacji (charakter terenu, zapis trasy) jest mapa. Trasa biegu między 
punktami kontrolnymi jest dowolna i właśnie dowolność wyboru oraz realizacja przebiegu stanowi istotę BnO.  
Warunkiem sklasyfikowania uczestnika zawodów jest potwierdzenie w zadanej kolejności wszystkich punktów 
kontrolnych. Obecność na kolejnych PK powinna być potwierdzona na specjalnej karcie startowe lub systemem 
elektronicznym. Zawodnicy i zawodniczki startują do biegu co 1-3 minuty, indywidualnie, według wcześniej 
ustalonej kolejności. W momencie startu otrzymują mapy, wykonane przeważnie w skali 1:15000 lub 1:10000. 
Zawierają one najmniejsze nawet elementy terenowe, zauważalne podczas biegu. 
Trasa biegu, jej długość oraz skala trudności zależą od kategorii wiekowej i poziomu zaawansowania 
technicznego zawodników, dla których została zaprojektowana. W praktyce liczy ona w linii prostej około 3 km dla 
11-to tatków, 12-16 km dla seniorów  (w zależności od rodzaju terenu). 
BnO to sport rodzinny. W tych samych zawodach mogą brać udział dziadkowie, rodzice  i  dzieci,  co   czyni   ten  
sport płaszczyzną integracji pokoleń i pogłębiania więzów rodzinnych. W lesie jest wystarczająco dużo miejsca. 
W tych samych zawodach startują zarówno początkujący jak i wyczynowcy. Wszyscy razem tworzą  sportową  
społeczność  i  swoistą sympatyczną atmosferę. Na świecie organizuje się szereg zawodów o charakterze 
masowym. Największe z nich to 5-cio dniowe, coroczne zawody pod nazwą 0-Ringen w Szwecji, w których 
startuje około 20 tys. osób. W Polsce organizowane są zawody w których bierze udział  coraz więcej  
zawodników, ale  jeszcze wiele nam brakuje do takiej obsady jak w Szwecji. 
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3) Czym jest mapa.  
 
 Mapa jest to rysunek dowolnego fragmentu powierzchni Ziemi i przedstawia ją w znacznym 
zmniejszeniu (skali) na płaszczyźnie przy pomocy określonych znaków umownych. Na mapie umieszczone są 
wszystkie terenowe szczegóły mające istotny wpływ na orientację w terenie.  
Mapa do biegu na orientację jest bardziej szczegółowa od tradycyjnej mapy topograficznej Sporządzana jest 
według zasad określonych przez IOF. Większa część rysunku mapy przedstawia tzw. przebieżność lasu, która 
ma wpływ na wybór wariantu biegu do punktu kontrolnego. Kolor biały przedstawia las bardzo dobrze przebieżny, 
żółty teren otwarty (np. łąka, pola uprawne), odcienie zielonego – gęstość roślinności wpływającą na tempo biegu 
(ciemnozielony – roślinność hamująca bieg o 90% i więcej), niebieski – obiekty wodne (strumienie, bagna, 
jeziora, studnie, hydranty itp.), brązowy – rzeźba terenu (górki, obniżenia, muldy, kopce itp.), czarny – pozostałe 
szczegóły mogące pomóc w dokładnym umiejscowieniu się na mapie (drogi, kamienie, paśniki, ambony itp.). 

> Skala – mapy do biegu na orientację sporządza się w skali 1:15 000 (1 cm na mapie odpowiada 150 m w 
terenie) oraz 1:10 000 (1 cm na mapie odpowiada 100 m w terenie). Tak duża skala map ma na celu 
zawarcie nawet najmniejszych elementów w terenie, zauważalnych podczas biegu. Ilość szczegółowych 
elementów na mapie jest także uzależniona od skali, mapa w skali 1:10 000 zawiera mniej więcej o 150% 
więcej elementów niż mapa w skali 1:15 000. Natomiast w sprinterskim biegu na orientację najczęściej 
wykorzystuje się mapę w skali 1:5000 (1 cm na mapie to 50 m w terenie) według określonych zasad przez 
IOF, która zazwyczaj obrazuje teren taki jak park. 

   > Nazwa mapy – sprawa ta pozostaje w rękach  mapy, najczęściej nazwa bierze się od najbardziej 
charakterystycznego elementu mapy (np. nazwa miejscowości, szkoły itp.). 

   > Cięcie warstwicowe – jest to różnica wysokości, na jakiej wykreślono dwie sąsiednie warstwice (brązowe 
linie na mapie). Symbolem określającym cięcie warstwicowe jest litera e. Zazwyczaj stosuje się e-5 m, a w 
terenie bardziej płaskim e-2,5 m. 

> Linie północy – linie na mapie do biegu na orientację są proste, gdyż mapa obejmuje bardzo mały obszar 
terenu w przeciwieństwie do południków na mapach o mniejszych skalach. Mapa zawsze wydrukowana jest 
w taki sposób, że linie północy odpowiadają górnej ramce kartki, a w związku z tym dolna ramka kierunkowi 
południa, lewa – zachodu, a prawa – wschodu. 

Każda mapa powinna zawierać legendę z zaznaczonymi i opisanymi wszystkimi elementami jakie można znaleźć 
na mapie. 
 
4) Legenda. Symbole na mapie i ich znaczenie. 
 

 

 

Przykładowa legenda na mapie do BnO 
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Symbole na mapie i ich znaczenie. 
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5)  Oznaczenie trasy na mapie do BnO i jej opis w piktogramie 

 

        

 

                
 

 

 

Trasa w terenie 

terenie 
Zapis trasy na mapie skala 1: 10 000 
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Trasę(trasy) do BnO  przygotowuje budowniczy tras. Budowniczy musi zaplanować: 

1. miejsce startu, które na mapie oznaczone jest trójkątem  równobocznym o długości boku 7 mm  skierowany   

     wierzchołkiem w stronę PK nr 1 

2. punkty kontrolne (PK) oznaczone na mapie okręgami o średnicy  6 mm : jego środek musi znajdować się 

   dokładnie w miejscu gdzie w terenie ustawiony jest lampion 

3. dobieg do mety, który może być wyznaczony w terenie od ostatniego PK i wtedy na mapie oznaczony linią 

    przerywaną 

4. mety oznaczonej dwoma współśrodkowymi okręgami o średnicy  5 i 7 mm 

Wszystkie elementy trasy zapisane są w kolorze czerwonym lub fioletowym. Wszystkie PK ponumerowane są w 

kolejności i połączone linią prostą 

                                                                                                   

                                                                           
 

 

   Stacja kontrolna SI             Karta startowa SI (CHIP) 

 

                                                                     
 

 

 

 

Karta startowa (papierowa)        Perforator 

                                                 

                                
     

Punkt kontrolny (PK)    lekki stojak aluminiowy 
lub drewniany  wyposażony w: 
- lampion składający się z 3 kawałków 
   materiału składających się z dwóch kawałków 
   materiału podzielonych przekątną gdzie górna 
   jest biała a dolna pomarańczowa 
- perforator (kasownik) lub stację kontrolną  SI 
- tabliczkę z numerem (kodem PK)  
Potwierdzenie obecności na PK dokonuje 
zawodnik samodzielnie ale czasami pobyt na PK 
potwierdza sędzia 
Wygląd PK na punkcie ilustracja obok. 
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Opisy punktów kontrolnych wykonuje się je w celu podania kodów PK oraz przekazania dodatkowych 
informacji które pozwolą dokładnie określić, na którym  obiekcie jest ustawiony stojak z wyposażeniem . 
Te informacje określają również miejsce ustawienia stojaka względem obiektu. 
Opisy słowne stosowane są bardzo rzadko. 
Piktogram to obrazkowy symbol który zastępuje słowa. Opis taki przedstawiany jest w  formie tabeli. 
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Zielony punkt kontrolny opis i jego zdjęcie w lesie 

 

                                      
 

6. Wyposażenie zawodnika i ubiór do uprawiania BnO 

  - ubiór zawodnika powinien okrywać całe ciało szczególnie dokładnie nogi(ochraniacze) 

  - buty z kolcami ale nie koniecznie, mogą być też inne zapewniające stabilność i przyczepność 

  - opisownik na dodatkowe opisy tzw. piktogramy, ale nie jest konieczny (na zawodach) 

  - karta startowa SI, kto nie posiada organizatorzy za drobną opłatą wypożyczają (na zawodach) 

  - zegarek obowiązkowo ze względu na limit czasu na zawodach  

  - kompas obowiązkowo 

 

Dwa typy kompasów: 

                               Płytkowy                   Kciukowy 

                                                          
 

 

7. Od czego zacząć przygodę z orientacją? 

 

 Zanim zaczniesz przygodę z mapą oceń swoje możliwości i wiedzę na temat BnO. Nie musisz być 

mistrzem BnO żeby zacząć, ale musisz zacząć by nim zostać. Dobrze jest jeżeli masz możliwość zacząć 

pod okiem doświadczonego orientalisty. Jeżeli nie  to próbuj sam.  

Jest wiele informacji na ten temat w internecie i literaturze fachowej. Zapoznaj się z podstawami i spróbuj 

zacząć. Na początek stawiaj sobie proste zadania. Jednym z takich prostych zadań jest poruszanie się w 

mało skomplikowanym terenie z wykorzystaniem elementów liniowych(drogi, granice kultur, strumienie). 

Pamiętaj zawsze o zorientowaniu mapy. Zawsze musisz wiedzieć, w którym miejscu na mapie jesteś. 

Na pierwsze treningi wybieraj raczej pogodne dni, bo padający deszcz i brak doświadczenia mogą mocno 

zniechęcić do pracy. 
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8. Podstawowa wiedza jak jest Ci potrzebna. 

 

Mapa - co powinieneś wiedzieć: 
- znaczenie symboli 
- znaczenie kolorów 
- orientacja mapy północ-południe 
- skala mapy 
- co to są warstwice jaką wskazują różnicę wysokości 
- co oznaczają symbole w tzw. piktogramie 

 

 Orientowanie mapy - dwoma sposobami:  

 

Przy pomocy kompasu. 

 

Na rysunku obok został zaprezentowany sposób zorientowania     

 mapy z wykorzystaniem kompasu płytkowego. Aby można było  

przeprowadzić czynność zorientowania mapy przy pomocy  

kompasu, należy kompas położyć na mapie tak, by linia Płn-Płd  

na tarczy kompasu pokrywała się z kierunkiem linii siatki 

 kilometrowej na mapie. Następnie obracamy mapę z kompasem 

 dopóty, dopóki północny koniec igły magnetycznej nie wskaże  

odczytu 0 (N) na busoli. W ten sposób orientuje się mapę bez  

uwzględnienia zboczenia magnetycznego.  

                                                 

Według przedmiotów liniowych 

Przedmiotami liniowymi wyraźnie widocznymi w terenie są;    

proste odcinki dróg, szlaki kolejowe, wyraźnie widoczne granice 

 lasów, odcinki rzek i kanałów itp. Aby zorientowanie mapy było 

 dokładne musimy znajdować się na prostym odcinku przedmiotu 

 liniowego. Znajdując się na takim obiekcie, mapę ustawiamy tak, 

 aby kierunek przedmiotu liniowego (np. droga) pokrył się  

z kierunkiem przedmiotu liniowego w terenie (np. drogą). 

Aby nie pomylić się co do właściwego zorientowania przedmiotu  

liniowego należy zwrócić uwagę na położenie innych przedmiotów 

 terenowych względem przedmiotu liniowego. Przedmioty  

zaznaczone na mapie po prawej lub lewej stronie przedmiotu 

 liniowego powinny znajdować się po tej samej linii w terenie. 

 

9. Podstawowe techniku pokonywania terenu 

 Żadna technika orientacji - ani pamięć, ani kierunek, ani mierzenie odległości ani też inne - nie jest 
stosowana oddzielnie. Nawet czytanie mapy nie jest w pełni wystarczającą techniką, ponieważ żadna mapa 
nie jest dokładna w 100% ( niektóre szczegóły muszą być pominięte, aby zachować czytelność innych 
ważniejszych symboli, a cięcie warstwicowe i skala nie pozwalają oddać wszystkich zawiłości terenu).Wiele 
terenów charakteryzuje się tym, że miejscami są bardzo podobne( potencjalne miejsce popełnienia błędu).Z 
tych też powodów biegacz musi stosować odpowiednie połączenia (kombinacje) technik. 

 

   Czytanie mapy i kierunek   
              Jest to podstawowa kombinacja technik, w której czytanie mapy jest uzupełnione przez kontrolę kierunku 
W wielu przypadkach prawie nie możliwa jest nawigacja bez tego połączenia. Kompas ogranicza potrzebę 
spoglądania  na mapę (czytania jej), a to w efekcie umożliwia zachowanie płynności i wysokiego tempa biegu. 
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  Kierunek i mierzenie odległości 
 Stosowanie techniki kierunkowej w połączeniu z krokowaniem  jest czasem jedynym sposobem 
odnalezienia elementów terenu i może być szybsza od czytania mapy (wczytywania szczegółów), zwłaszcza w  
skomplikowanym terenie. Pomimo tej zalety kombinację techniki kierunkowej i krokowej stosuje nie wiele osób. 
 
Pamięć i przybliżony kierunek  
 Kombinacja ta stosowana jest dla zwiększenia prędkości biegu. Ustalenie dokładnej lokalizacji na 
przebiegu od PK do punktu ataku na następny PK nie zawsze jest istotne. Przybliżony kierunek jest dostateczną 
techniką w połączeniu z pamięciowym obrazem drogi do PK, zarejestrowanym wcześniej podczas czytania mapy. 
W tym wypadku czytanie mapy jest niepotrzebne, niemniej można to czynić celem wyboru wariantów na 
kolejnych przyszłych przebiegach. 
 
 Duży wpływ na zastosowanie określonej techniki ma wybór wariantu dotarcia do kolejnego PK , który 
uzależniony jest od: 
- stopnia trudności nawigacji 
- ukształtowania terenu 
- roślinności 
- przygotowania fizycznego zawodnika 
- dokładności mapy 
 
10. Przykład dwóch  ZPK  na mapie "Bażantarnia"  i  w terenie 
 
 Drzewo na mapie      To samo drzewo w terenie 

                                                   
 
 
 Paśnik na mapie       Ten sam paśnik w terenie 
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10. Trochę wiedzy na temat systemu SportIdent, bo karta papierowa używana jest coraz rzadziej. 
 
 

 
 

 
 
 10  



 
 
 
 
11. Poznałeś już zasady pracy z mapą, reszta zależy do Ciebie. 
 
 Jeżeli poznałeś podstawowe zasady orientacji śmiało możesz zaczynać, ale pamiętaj o zasadach. Im 

większa wiedza, tym wyższy stopień trudności, zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym. Ci, którzy 

posiedli odpowiednie umiejętności, poruszają się na przełaj (np. dostrzegając wybrane obiekty w terenie, 

korzystając z umiejętności zachowania wysokości na zboczu lub poruszając się przez las na azymut). 

Początkujący jak i zaawansowani korzystają jednak z tych samych podstawowych zasad orientacji i 

zachowania się w lesie. 

 

12) Co oferuje Nadleśnictwo Elbląg i Elbląski Klub Orienteeringu EKO GRYF? 
 

 Nadleśnictwo Elbląg i Elbląski Klub Orienteeringu  EKO GRYF , w ramach „Zielonego Punktu 

Kontrolnego” przygotowało mapy w skali 1:10 000. Są to typowe mapy do biegów na orientację (standard IOF 

International Orienteering Federation). Przygotowane trasy można pokonywać, pieszo, z kijami, a zimą na 

nartach, samodzielnie lub w dowolnej grupie. Na mapach umieściliśmy plany tras z miejscem startu. Na mapach 

zasadniczych zawierających wszystkie PK bez propozycji tras, dodatkowo  kartą startową .  

Mapy udostępnione są na bezpłatnie stronach:   

                                         www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl/zielony-punkt-kontrolny

                       www.ekogryf.elblag.pl 

                       www.zielonypunktkontrolny.pl  
                Format wydruku map : 

                                           Mapa  zasadnicza ze wszystkimi punktami  - A 3 
                 Mapy  z propozycjami tras                              - A 4 
    Karty startowe dwa warianty 22 i 30 PK      - A 4 
 

Mapy zasadnicze ze wszystkimi punktami i dodatkową legendą bez propozycji tras w formacie A 3, bezpłatnie w 
ograniczonej ilości dostępne w: 

    Nadleśnictwo Elbląg 

    Restauracja Myśliwska 

    Stacja narciarska Góra Chrobrego 
 

Przygotowaliśmy 18 tras. Ale sposobów wykorzystania wszystkich 50 punktów kontrolnych (PK) jest 
znacznie więcej. Punkty rozłożone są na dwóch mapach "Bażantarnia"  30 PK i 
"Prochownia 20 PK. 

 
Poniżej w  tabeli znajduje się wykaz wszystkich tras oraz współrzędne startu, z ich długością mierzoną w 

linii prostej od startu do mety poprzez wszystkie PK w/g. optymalnego wariantu przebiegu, czyli pokonując trasę 

musimy się liczyć z tym, że dystans pokonany w rzeczywistości może być większy. Wszystko zależy od naszych 

umiejętności, rodzaju terenu, przebieżności, przygotowania fizycznego, obranego wariantu i sportowego 

szczęścia. 

Możesz sam planować swoje trasy.  Zapraszamy. 
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13) Wykaz tras i mapa dojazdu 
 

Numer trasy 

Mapy 
Typ trasy 

Współrzędne startu 

mety dla SNS 
Długość trasy Ilość PK Uwagi o trasie 

Trasy Bażantarnia 

1 BnO S 1          54
o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

2,3 10 Łatwa 

2 BnO S 1          54
o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

4,4 14 Średnia 

3 BnO S 2         54
o 
10' 10.0'' 

              019
o 

26' 27.8'' 
5,8 19 Trudna 

4 BnO S 2         54
o 
10' 10.0'' 

              019
o 

26' 27.8'' 
8,3 26 Trudna 

5 NBnO S 2         54
o 
10' 10.0'' 

              019
o 

26' 27.8'' 
5,6 14  

6 Nordic Walking S 1         54
o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

3,4 10 Szlak zielony N W 

7 Nordic Walking S 1          54
o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

5,4 14 Szlak czarny  N W 

8 SNS 

S 1          54
o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

F 1          54
o 

10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

2,5 9 Łatwa 

9 SNS 

S 1          54
o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

F 1          54
o 

10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

4,9 12 Średnia 

10 SNS 

S 2         54
o 
10' 10.0'' 

              019
o 

26' 27.8'' 

F 1          54
o 

10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

7,0 16 Trudna 

Trasy Prochownia 

11 BnO S 3          54
o 
10' 04.9'' 

               019
o 
30' 15.1'' 

2,6 6 Łatwa 

12 BnO S 3          54
o 
10' 04.9'' 

               019
o 
30' 15.1'' 

4,5 10 Średnia 

13 BnO S 3          54
o 
10' 04.9'' 

               019
o 
30' 15.1'' 

8,0 19 Trudna 

14 SNS 

S 3          54
o 
10' 04.9'' 

               019
o 
30' 15.1'' 

F 3          54
o 
10' 00.8'' 

               019
o 
30' 17.3'' 

3,5 7 Łatwa 

15 SNS 

S 3          54
o 
10' 04.9'' 

               019
o 
30' 15.1'' 

F 3          54
o 
10' 00.8'' 

               019
o 
30' 17.3'' 

5,2 10 Średnia 

16 SNS 

S 3          54
o 
10' 04.9'' 

               019
o 
30' 15.1'' 

F 3          54
o 
10' 00.8'' 

               019
o 
30' 17.3'' 

8,1 19 Trudna 

Trasy przechodzące z  Bażantarni na Prochownię i odwrotnie 

17 BnO S 3          54
o 
10' 04.9'' 

               019
o 
30' 15.1'' 

6,8 17 
Tras a bardo trudna z 
wykorzystaniem 2 map 
dla zawansowanych. 
Przejście z mapy na mapę 17a BnO F 1          54

o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

6,2 18 

18 SNS S 1          54
o 
10' 25.4'' 

               019
o 
26' 39.7'' 

5,7 14 
Tras a bardo trudna z 
wykorzystaniem 2 map 
dla zawansowanych. 
Przejście z mapy na mapę 18a SNS F 3          54

o 
10' 00.8'' 

               019
o 
30' 17.3'' 

6,5 16 

Legenda;  BnO  - Biegi na Orientację 

  NBnO   - Narciarskie Biegi na Orientację 

  Nordic Walking  - trasy dla chodzących z kijkami 

  SNS  - Sportowa Nawigacja satelitarna 

Trasy zawsze można pokonać odwrotnie i będzie ich 36. 12  



 

     Mapa dojazdu 

 
 

 

15) Walory turystyczne Elbląga i okolic 

Co warto zobaczyć: 

- STARÓWKA ELBLĄSKA /katedra św. Mikołaja, pomnik Jana Pawła II, pomnik Piekarczyka, Brama Targowa, 
Galeria EL, rzekę Elbląg wraz z dwoma odnowionymi mostami, zabytkowe kamieniczki/ 

- MUZEUM  ARCHOLOGICZNO- HISTORYCZNE na Starówce, 

- FORMY PRZESTRZENNE  w różnych częściach miasta 

- PARKI: Michała Kajki, Modrzewie, Dolinka  

- NOWA HOLANDIA kompleks rekreacyjno-rozrywkowy przy obwodnicy Elbląga, 

- BAŻANTARNIA- park komunalny /restauracja „MYŚLIWSKA”, 

- JEZIORO DRUŻNO- rezerwat przyrody 

- KANAŁ ELBLĄSKI- niesamowita podróż statkiem także po lądzie /pochylnie/ 

- ZATOKA ELBLĄSKA /rezerwat ptaków/ I ZALEW WIŚLANY, 

- RACZKI ELBLĄSKIE depresja – (-1,8 m.p.p.m.) najniżej położony punkt w Polsce, 
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- KADYNY –kompleks pałacowo-parkowy, kościół i klasztor Franciszkanów, plaża   

  „RIWIERA”, dąb BAŻYŃSKIEGO, rezerwat „BUKI WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ”, 

- NADBRZEŻE- przystań jachtowa 

- ŁĘCZE- tzw. „święte miejsce” –grodzisko Prusów, 

- FROMBORK- kompleks katedralny /muzeum, planetarium, pomnik Kopernika,   

  obserwatorium astronomiczne, port turystyczno- rybacki 

- WYSOCZYZNA ELBLĄSKA- niesamowita „strefa krawędziowa” z głębokimi jarami   

  pokrytymi lasami bukowymi /liczne rezerwaty/, wspaniałe widoki na Żuławy Wiślane,   

  Jezioro Drużno i Zalew Wiślany. Najwyższy punkt to Srebrna Góra koło Piastowa –  

  197,5 m n. p. m.   

                 Starówka Elbląska 

           

 

Kanał Elbląski                 Raczki Elbląskie Najniższy punkt w Polsce 

       

 

Kadyny  Dąb im. Jana Bażyńskiego            Bażantarnia  ZPK nr 31  
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14) Nadleśnictwo Elbląg zaprasza 

Utrzymanie trwałości lasu poprzez właściwą pielęgnację, ochronę i odnawianie drzewostanów, a także 

dostarczanie na rynek surowca, jakim jest drewno to tylko część zadań, które stoją przed leśnikami z Lasów 

Państwowych, a więc i z Nadleśnictwa Elbląg.  

Miejscowi leśnicy starają się aby lasy którymi zarządzają były jak najbardziej przyjazne dla odwiedzających je 

ludzi. Na terenie Nadleśnictwa Elbląg istnieją miejsca postoju pojazdów, które w przyszłości staną się „bramami 

lasu”. Dzięki nim turysta w łatwy sposób znajdzie ciekawe miejsce do odwiedzenia oraz informację na temat 

znajdujących się w pobliżu szlaków turystycznych. W lasach Nadleśnictwa Elbląg istnieje ich wiele.  Znajdują się 

tu szlaki zarówno piesze jak i rowerowe, a także planowana jest ich rozbudowa oraz utworzenie szlaków 

konnych. Nieco bardziej ciekawi świata turyści mogą udać się na ścieżki edukacyjne w  Kadynach, Kątach 

Rybackich, Sztutowie i Rangórach. Ponadto zbliżone do górskiego ukształtowanie terenu oraz bliskość morza,  

liczne pomniki przyrody, ostańce, grodziska i  wiele innych atrakcji sprawiają, że teren ten jest bardzo atrakcyjny 

dla turystów. Aby w jak najbardziej przemyślany sposób zagospodarować ten bardzo atrakcyjny turystycznie 

obszar, Nadleśnictwo Elbląg postanowiło utworzyć koncepcji zagospodarowania turystycznego tych terenów 

dzięki której, las stanie się jeszcze bardziej przyjazny.  

Elbląscy leśnicy prowadza także działalność edukacyjną, skierowaną zarówno do najmłodszych jak i  nieco 

starszych mieszkańców, terenów zasięgu terytorialnego nadleśnictwa. Leśnicy odwiedzają dzieci oraz młodzież w 

szkołach oraz zapraszają na wycieczki do lasu. Organizowane są konkursy i wspólne przedsięwzięcia w trakcie 

których, młodzi ludzie mogą wiele nauczyć się o lesie i przyrodzie. Przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg powstała 

sala konferencyjna, która w przyszłości służyć będzie  jako centrum edukacji przyrodniczej oraz punkt informacji 

turystycznej i leśnej. Na okolicznych łąkach planowana jest budowa parku edukacyjno-rekreacyjnego, w którym 

mieszkańcy Elbląga i przyjeżdżający tu turyści będą mieli okazję aktywnie odpocząć, przy okazji zdobywając 

wiedzę na temat lasu i otaczającej nas przyrody.  

  Siedziba Nadleśnictwa Elbląg pięknie odrestaurowany pałac Augusta Abbega 

                  

               

              Opracowanie: Kazimierz SZULŻYCKI 
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