
Poznaj i chroń dziedzictwo przyrodnicze
Bieszczadzkiego Parku Narodowego
OFERTA EDUKACYJNA

Broszura przedstawia najważniejsze działania oraz zaplecze służące edukacji ekologicz-
nej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Zachęcamy do skorzystania z różnorodnej ofer-
ty edukacyjnej BdPN. Jest ona ciągle udoskonalana pod względem dydaktycznym i mery-
torycznym oraz dostosowywana do aktualnych potrzeb. 

Na atrakcyjność zajęć wpływa fakt, że odbywają się one poza „murami” szkoły oraz 
w otoczeniu naturalnej przyrody. Ponadto stale uzupełniane i modernizowane są obiekty 
służące edukacji ekologicznej, jak ukończona w 2019 r. przebudowa Terenowej Stacji Edu-
kacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Suchych Rzekach, dzięki umo-
wie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucją 
Wdrażającą, przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
w ramach II osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klima-
tu”, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Głównym celem projektu była 
przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji wraz z jej wyposażeniem na potrzeby edu-
kacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z terenu całej Polski, jak 
również realizacji programu edukacyjnego „Przyroda-Człowiek-Kultura - parki narodowe 
dla Podkarpacia”. Modernizacja została wykonana z wykorzystaniem innowacyjnych roz-
wiązań technologicznych w zakresie energii odnawialnej. Nowy wizerunek i kształt obiek-
tu doskonale wpisuje się w otaczający krajobraz. W sąsiedztwie stacji znajduje się wiata 
ogniskowa i ogródek botaniczny. Kameralne usytuowanie stacji umożliwia prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w otoczeniu dzikiej przyrody, na ścieżce przyrodniczej „Suche Rzeki – 
Smerek” oraz „Jaworniki”. Mamy nadzieję, że programy edukacji ekologicznej realizowa-
ne przez Bieszczadzki Park Narodowy rozbudzą zamiłowanie do bieszczadzkiej przyrody 
i przyczynią się do jej skuteczniejszej ochrony. 

Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu i działalności edukacyjnej znajduje się 
na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego: www.bdpn.pl 
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Bieszczadzki Park Narodowy  
– informacje ogólne

Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 roku w Bieszczadach Za-
chodnich, będących jedynym fragmentem Karpat Wschodnich w granicach Pol-
ski. Jest trzecim pod względem powierzchni parkiem narodowym w Polsce i zaj-
muje 29 202 ha. Spośród innych parków górskich wyróżnia go występowanie 
subalpejskiego piętra połonin ze zbiorowiskami i roślinami wschodniokarpacki-
mi i wysokogórskimi oraz brak świerkowego regla górnego. W reglu dolnym do-
minują buczyny, a górną granicę lasu tworzą karłowate buki zwane krzywulcami. 
Bieszczadzki PN wyróżnia spośród innych parków największy obszar ochrony ści-
słej – prawie 70% powierzchni Parku. Lasy naturalne, w tym o charakterze pier-
wotnym, zajmujące 85% Parku, stanowią ostoję dla licznej fauny puszczańskiej: 
dużych drapieżników (ryś, wilk, niedźwiedź) i roślinożerców (jeleń, sarna, żubr), 
ptaków drapieżnych (orzeł przedni, orlik krzykliwy i in.), sów (puchacz, puszczyk 
uralski, sóweczka, włochatka i in.), dzięciołów, bociana czarnego i licznych mniej-
szych kręgowców i bezkręgowców, np. nadobnicy alpejskiej, której cykl rozwo-
jowy związany jest ze starymi bukami. Fenomenem historyczno-przyrodniczym 
jest „bieszczadzka kraina dolin” – obszary dawnych wsi z licznymi zbiorowiska-
mi łąkowymi, szuwarami, młakami i torfowiskami. W tym kulturowym krajobrazie 
można odnaleźć ślady życia dawnych mieszkańców: fundamenty cerkwi i dwo-
rów, nagrobki i krzyże przydrożne, stare studnie i piwnice, zdziczałe sady.
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Oferta edukacyjna – wprowadzenie

Bieszczadzki Park Narodowy jest jednym z najliczniej odwiedzanych parków 
narodowych w Polsce. Wyjątkowe walory przyrodnicze Parku oraz możli-
wość obserwacji i kontemplacji naturalnej przyrody przyciąga coraz więcej 
turystów. Obszar ten jest cenny dla każdego – czy to dla mieszkańca, turysty 
czy badacza przyrody i kultury. Dla jednych stanowi „centrum świata”, a dla 
innych – piękno, harmonię i bogactwo przyrodniczo-kulturowe. Każda wizyta 
w parku narodowym może mieć jednak negatywny wpływ na funkcjonowa-
nie i ochronę naturalnych ekosystemów. W jaki więc sposób najlepiej pozna-
wać bieszczadzką przyrodę? Dlaczego jest ona taka wyjątkowa i jak można 
pomóc ją chronić? Gdzie szukać najatrakcyjniejszych dla swoich zaintereso-
wań miejsc? Pomożemy poszukać odpowiedzi na te pytania i zachęcamy do 
wspólnego odkrywania tajemnic funkcjonowania bieszczadzkiej przyrody, 
w oparciu o ofertę edukacyjną Parku. Została ona przygotowana dla różnych 
grup zawodowych i wiekowych, z nadzieją, że połączy nas wszystkich wspól-
ny cel – zamiłowanie do bieszczadzkiej przyrody i troska o jej ochronę.
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Programy dla 
społeczności lokalnej

Dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
edukacja przyrodnicza jest jednym z  waż-
niejszych zadań, wspierających ochronę 
zasobów przyrodniczych. Programy eduka-
cyjne skierowane są w  pierwszej kolejności 
do tych, którzy bieszczadzką przyrodę mają 
na co dzień, a  więc ludności mieszkającej 
w  Parku oraz w  jego otulinie. Nasza oferta 
edukacyjna adresowana jest przede wszyst-
kim do dzieci oraz uczniów szkół, którzy stają 
się „ambasadorami” idei ochrony przyrody 
w swoich domach. Mamy nadzieję, że przy-
czyni się to do większej akceptacji parku 
narodowego, który jest obszarem o  naj-
wyższej randze ochronnej, wymagającej 
różnych ograniczeń. Większość programów 
edukacyjnych skierowanych do społeczności 
lokalnej ma charakter stały, a  ich realizacja 
trwa od przeszło dwudziestu lat. Zakładają 
one całościowe poznanie i zrozumienie funk-
cjonowania przyrody parku narodowego 
oraz jego dziedzictwa kulturowego. Istotnym 
elementem realizowanych programów jest 
rozbudzenie czynnego zainteresowania 
i umiłowania przyrody poprzez bliższe z nią 
obcowanie. Nabycie umiejętności obser-
wowania przyrody może najskuteczniej 
przebiegać w  miejscach, gdzie ta przyroda 

jest naturalna i  wzbudza zachwyt. Dlatego 
też większość stałych programów składa się 
nie tylko z  zajęć kameralnych, lecz przede 
wszystkim z zajęć terenowych na ścieżkach 
przyrodniczych w BdPN, w oparciu o tereno-
we stacje edukacji ekologicznej (ryc. 1). 

Oferta edukacyjna  
dla turystów

Coraz częściej turyści zwiedzający Park pragną 
nie tylko nacieszyć się pięknymi widokami, 
ale także zgłębiać tajniki bieszczadzkiej 
przyrody. W tym celu utworzono system 
ścieżek przyrodniczych, by zapewnić 
zwiedzającym bliższy kontakt z  przyrodą 
oraz ułatwić poznanie i  zrozumienie 
przyrodniczych procesów. Dzięki nim piesze 
wędrówki można w  doskonały sposób 
połączyć z  poznawaniem występujących 
tu roślin i  zwierząt oraz obserwować 
interesujące zjawiska przyrodnicze, które 
można pominąć podczas zwykłej wycieczki. 
Do ścieżek zostały opracowane przewodniki 
w  formie książeczek oraz zeszyt ćwiczeń. 
Opracowywane są również przewodniki 
w  formie audiobooków, które są dostępne 
na stronie internetowej www.bdpn.pl. 

Na terenie BdPN wytyczono 13 ścieżek edu-
kacyjnych o  łącznej długości około 138 km. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie obiektów BdPN wykorzystywanych w edukacji ekologicznej i placówki 
oświatowe w otulinie społecznej współpracujące z Parkiem.

A – Dyrekcja BdPN, B – Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze BdPN w Ustrzy-
kach Dolnych, C – Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej, D – Terenowa Stacja Edukacji 
Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach, E – Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wo-
łosatem, F – salka edukacyjna na parkingu w Wołosatem, G – Terenowa Stacja Badań Nauko-
wych w Wołosatem, H – placówki oświatowe współpracujące z BdPN.

W większości pokrywają się one ze szlakami 
turystycznymi, biegnącymi przez atrakcyjne 
przyrodniczo i krajobrazowo obszary Parku. 
Przystanki ścieżek oznakowane są w terenie 
za pomocą słupków z  tabliczką, na której 
umieszczono symbol ścieżki oraz krótki opis 
otoczenia przyrodniczego. Przebieg i długość 
ścieżek można znaleźć na mapie – ryc. 2.

Zachęcamy do korzystania ze ścieżek 
o mniejszym stopniu trudności, wytyczonych 
w  dolinie górnego Sanu. Przebiegają one 
przez malownicze łąki i  torfowiska, tereny 
dawnych wsi, z widokami na rzekę San i pol-
sko-ukraińskie pogranicze: 

 Ścieżka przyrodniczo-historyczna „W doli-
nie górnego Sanu”, ok. 12 km
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 Ścieżka pieszo-rowerowa „Tarnawa Niżna 
– Dźwiniacz Górny”, 4,2 km

 Ścieżka pieszo-rowerowa „Sokoliki Górskie”

 Ścieżka spacerowa „Torfowisko Tarnawa” 
(kładka dla niepełnosprawnych)

Park posiada bogatą ofertę wydawniczą, po-
cząwszy od ulotek, folderów informacyjnych, 
poprzez pomoce dydaktyczne, przewodniki, 
mapy z  informatorami, bogato ilustrowane 
książki popularno-naukowe oraz periodyki 
o  charakterze naukowym (www.bdpn.pl, 
zakładka wydawnictwa).

Park prowadzi również w szerokim zakresie 
edukację poprzez Internet oraz profile spo-
łecznościowe, z wykorzystaniem multime-
dialnych środków dydaktycznych. 

Pomocna w planowaniu górskich wędrówek 
jest mobilna aplikacja „Bieszczady & MRB Kar-
paty Wschodnie” zintegrowana z mapą przy-
rodniczo-kulturową tego obszaru i  informa-
torem, przygotowana w polskiej, angielskiej 
i słowackiej wersji językowej. Znajdziemy tu 
obszerną bazę obiektów kulturowych i przy-
rodniczych polsko-słowacko-ukraińskiego 
pogranicza. Ułatwieniem dla turysty jest 
zbiór tras, mapy z siecią szlaków oraz pano-
ramy sferyczne najciekawszych widokowo 
szczytów i  obiektów sakralnych. Aplikację 
można pobrać skanując kod QR.

Dla najmłodszych, na stronie www.bdpn.pl, 
dostępny jest internetowy panel edukacyjny 
„Odwiedź dzikie królestwo rysia Pędzelka”. 
To miejsce, w którym dowiemy się, jak do-
brze przygotować się do wędrówki po Parku. 

Znajdziemy tu również kolorowanki, puzzle, 
ciekawostki o  zwierzętach oraz quizy. Po-
nadto w  panelu zamieszczona została elek-
troniczna wersja książeczki „Przygoda wielka 
rysia Pędzelka” oraz słuchowisko wykonane 
przez Polskie Radio Dzieciom.
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Oferta dla nauczycieli 
i innych osób 
zajmujących się 
edukacją ekologiczną

Bieszczadzki PN organizuje szkolenia i warsz-
taty dla nauczycieli, przewodników i  innych 
osób zajmujących się edukacją przyrodniczą. 
Ich celem jest poszerzanie wiedzy o  wa-
lorach i  zasobach przyrodniczych Karpat 
Wschodnich oraz doskonalenie umiejętności 
interpretacji zjawisk i  procesów przyrodni-
czych w  terenie. Uczestnicy zapoznają się 
także z metodyką prowadzenia zajęć tereno-
wych na ścieżkach przyrodniczych w BdPN. 
Informacje o terminach i tematyce szkoleń/
warsztatów zamieszczane są na bieżąco na 
stronie internetowej Parku (www.bdpn.pl).

Gdzie można 
znaleźć szczegółowe 
informacje i jak się 
z nami skontaktować?

Edukacją ekologiczną w  BdPN zajmuje się 
zespół edukacyjny, wspomagany przez pra-
cowników naukowych, z siedzibą w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych. 
Termin, tematykę i  miejsce zajęć zamawia-

nych dla grup zorganizowanych można usta-
lić telefonicznie lub mailowo z pracownikami 
Działu Edukacji Ekologicznej BdPN.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Muzeum 
Przyrodnicze BdPN
ul. Bełska 7, 38–700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 10 91
e-mail: ond@bdpn.pl; edukacja@bdpn.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie www.bdpn.pl w zakładce Edukacja/
Oferta edukacyjna oraz Turystyka/Regula-
min i opłaty

Obiekty edukacyjne 
BdPN

Zachęcamy do korzystania z  istniejącego 
zaplecza do prowadzenia edukacji ekolo-
gicznej. Jest ono systematycznie rozwijane 
i  uatrakcyjniane, dzięki dotacjom otrzymy-
wanym ze środków krajowych (NFOŚiGW 
w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie) oraz 
funduszom unijnym.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
i Muzeum Przyrodnicze BdPN 
w Ustrzykach Dolnych
 Ośrodek Edukacji Ekologicznej BdPN 

jest miejscem, w którym organizowane są 
szkolenia, warsztaty, konferencje nauko-
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we, prelekcje tematyczne i wernisaże wy-
staw. Obiekt dysponuje salą edukacyjną 
i biblioteką. Grupy zorganizowane i turyści 
indywidualni mogą obejrzeć przyrodniczy 
o Bieszczadzkim Parku Narodowym, a tak-
że diaporamy przyrodnicze, kupić pamiąt-
ki i wydawnictwa BdPN. 

 Istnieje możliwość przeprowadzenia 
płatnych zajęć i prelekcji dla grup – ter-
min i tematykę należy uzgadniać z Dzia-
łem Edukacji Ekologicznej.

 Muzeum Przyrodnicze BdPN, znajdujące 
się w  budynku Ośrodka, posiada trzy sale 
wystawowe. Zgromadzone zbiory zapozna-
ją m.in. z bogatą florą i fauną Bieszczadów, 
jak również paleontologią i przyrodą nieoży-
wioną Karpat. Muzeum organizuje również 
wystawy czasowe związane z przyrodą, hi-
storią regionu oraz wystawy fotograficzne. 
Dla osób zwiedzających indywidualnie opra-
cowano folder i przewodnik książkowy, na-
tomiast grupy zorganizowane oprowadza-
ne są przez przewodników muzealnych.

Muzeum można zwiedzać od wtorku do 
soboty:
godz. 8.00 – 16.00 (15 listopada – 15 kwietnia),
godz. 9.00 – 17.00 (16 kwietnia – 14 listopada),
w niedziele: godz. 9.00 –14.00 (lipiec i sierpień),
z wyjątkiem 1 i 6 stycznia, Świąt Wielkanoc-
nych, Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listo-
pada oraz 25 i 26 grudnia.

Ośrodek Informacji 
i Edukacji Turystycznej BdPN 
w Lutowiskach
Głównym celem Ośrodka jest informowanie 
osób odwiedzających Bieszczadzki Park Naro-
dowy o zasadach zwiedzania, zasobach przy-
rodniczych i kulturowych. Ośrodek dysponuje 
salą konferencyjno-wystawową, salą komin-
kową oraz miejscami noclegowymi (12 miejsc) 
wraz z aneksem kuchennym. Grupy zorgani-
zowane, jak i turyści indywidualni, mogą obej-
rzeć film o BdPN, diaporamy przyrodnicze oraz 
wystawy czasowe. Ponadto można tu kupić 
pamiątki i wydawnictwa BdPN. 
Dane kontaktowe:
Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej 
BdPN, 38–713 Lutowiska
tel. 13 461 03 50, 13 461 03 51
e-mail: oie@bdpn.pl
Godziny otwarcia: pn.–pt. godz. 7:30 – 15:30.

Terenowa Stacja Edukacji 
Ekologicznej w Wołosatem
Grupy zainteresowane kilkudniowymi zajęcia-
mi edukacyjnymi na ścieżkach przyrodniczych 
w  Parku mogą skorzystać z  Terenowej Stacji 
Edukacji Ekologicznej BdPN w  Wołosatem. 
Obiekt posiada: salę audiowizualną, bibliotecz-
kę, laboratorium do segregacji i  oznaczania 
materiałów przyrodniczych oraz bazę nocle-
gową dla 45 osób i duże zaplecze kuchenne. 
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Budynek dostosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo. Lokalizacja Stacji stwa-
rza dogodne warunki do prowadzenia zajęć 
terenowych – sąsiedztwo potoku Wołosatka 
i  oczek wodnych umożliwia poznanie fauny 
wodnej Bieszczadzkiego PN. W pobliżu wyty-
czono ścieżki przyrodnicze „Rozsypaniec-Krze-
mień”, „Ustrzyki Górne-Wołosate” oraz ścieżkę 
przyrodniczo-historyczną „Wołosate-Tarnica”, 
która rozpoczyna się przy starym cmentarzu 
i miejscu po nieistniejącej cerkwi w Wołosatem.
Tematykę i termin zajęć należy uzgad-
niać z Działem Edukacji Ekologicznej BdPN 
w Ustrzykach Dolnych; 
tel. 13 461 10 91, 13 461 30 62, 
e-mail: ond@bdpn.pl, edukacja@bdpn.pl
Można też realizować własny program edu-
kacyjny w oparciu o istniejące zaplecze, jak 
np. tzw. „zielone” lub „białe szkoły”, szkole-
nia, warsztaty, konferencje.

Inne atrakcje przy TSEE 
w Wołosatem:
• Ogródek edukacyjny 

W ogrodzie znajdują się gatunki roślin na-
czyniowych charakterystyczne dla Bieszcza-

dów oraz gatunki, które sadzone były przez 
dawnych mieszkańców, jako rośliny ozdob-
ne i  użytkowe. Zobaczymy tu też gatunki 
charakterystyczne dla Karpat Wschodnich, 
w  tym rzadkie i  zagrożone na obszarze 
Bieszczadów. 

Na terenie ogródka zainstalowano również 
„kostki wiedzy” o  drzewach i zwierztach, 
tablicę z  rozpiętością skrzydeł ptaków, den-
drofon i inne. 

Ogród uwzględnia potrzeby osób z niepełno-
sprawnościami.
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• Punkt Informacji Turystycznej oraz Sal-
ka Edukacyjna BdPN w Wołosatem

Przy głównym parkingu w  Wołosatem znaj-
duje się Salka Edukacyjna BdPN. Rodziny 
z  dziećmi znajdą tu wiele atrakcji. Można 
odcisnąć w piasku tropy różnych zwierząt, za 
pomocą tablic interaktywnych poznać głosy 
lasu, czy dowiedzieć się, jakie płazy i  gady 
żyją w  Bieszczadach. Na najmłodszych cze-
kają puzzle magnetyczne z dzikimi mieszkań-
cami puszczy oraz przyrodnicze kolorowanki. 
Można obejrzeć film o  Bieszczadzkim Parku 
Narodowym, czy też diaporamę przyrodni-
czą. W budynku znajdują się również toalety 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Salka czynna jest w sezonie turystycznym.

• Zachowawcza Hodowla Konia Hucul-
skiego w Wołosatem

Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego 
BdPN utworzono w celu utrzymania populacji 
tej rasy w miejscu jej historycznego występo-
wania, poprzez właściwy dobór osobników 
do rozrodu i selekcję. Stadnina stanowi rów-
nież centrum turystyki jeździeckiej. Osoby za-
awansowane, jak i adepci jeździectwa, mogą 
korzystać z jazd konnych, zarówno w formie 
krótkich spacerów, jak i  kilkugodzinnych 
wycieczek w  siodle. Do dyspozycji jest 150 
km szlaków konnych, z  których ponad 80 
km przebiega na terenie Parku. Istnieje też 
możliwość nauki jazdy konnej. Turyści mogą 
również korzystać z przejażdżek bryczkami.

Rezerwacji jazd konnych oraz przejażdżek 
bryczkami dokonuje się w stadninie, bądź 
uzgadnia telefonicznie: 724 750 031
e-mail: zhkh@bdpn.pl

• Plenerowa wystawa „Skarby podkar-
packiej przyrody”

Wystawę można obejrzeć na nowo utworzo-
nym parkingu w  Wołosatem, skąd roztacza 
się malowniczy widok na Tarnicę. Ekspozycja 
składa się z 24 wielkoformatowych fotografii 
prezentujących i  opisujących wyjątkowość 
Podkarpacia, a w szczególności Bieszczadów. 
O tym, że region należy do najcenniejszych 
pod względem przyrodniczym obszarów 
w  Polsce, świadczą liczne i  często rozległe 
obszarowe formy ochrony przyrody, zabyt-
ki kultury materialnej oraz występujące tu 
rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
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Terenowa Stacja 
Edukacji Ekologicznej 
w Suchych Rzekach

Stacja posiada bazę noclegową dla 26 osób, 
salę audiowizualną z  kominkiem, aneks 
kuchenny do przygotowywania posiłków. 
Obiekt jest przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. W sąsiedztwie znajduje się wiata 
ogniskowa, ogródek botaniczny i oczko wod-
ne. Kameralne usytuowanie stacji umożliwia 
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grupy 
ok. 26 osób, w otoczeniu dzikiej przyrody, na 
ścieżce przyrodniczej „Suche Rzeki–Smerek”. 
Dostępność potoku oraz oczka wodnego 
daje możliwość prowadzenia aktywnych 
zajęć w dolinie. 

Modernizację i  doposażenie Stacji wyko-
nano dzięki umowie z  Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, jako Instytucją Wdrażającą, przy 
wsparciu środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w ramach II osi 
priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.4 
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. 

Głównym celem projektu była przebudo-
wa, rozbudowa i modernizacja stacji wraz 
z  jej wyposażeniem na potrzeby edukacji 
ekologicznej dzieci i  młodzieży szkolnej 
oraz osób dorosłych z  terenu całej Polski, 
jak również realizacji programu edukacyj-
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nego „Przyroda-Człowiek-Kultura – parki 
narodowe dla Podkarpacia”. Modernizacja 
została wykonana z  wykorzystaniem in-
nowacyjnych rozwiązań technologicznych 
w  zakresie energii odnawialnej. Nowy wi-
zerunek i kształt obiektu doskonale wpisuje 
się w otaczający krajobraz.
Tematykę i termin zajęć należy uzgad-
niać z Działem Edukacji Ekologicznej BdPN 
w Ustrzykach Dolnych.
tel. 13 461 10 91, 13 461 30 62
e-mail: ond@bdpn.pl; edukacja@bdpn.pl

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
do korzystania z szerokiej bazy i różno-
rodnej oferty edukacyjnej Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego. Zostały one przy-
gotowane dla różnych grup zawodowych 
i wiekowych, z nadzieją, że połączy nas 
wszystkich wspólny cel – zamiłowanie 
do bieszczadzkiej przyrody i troska o jej 
ochronę.


