
SESJA TEORETYCZNA (DZIEŃ 1) 
 
10.00 wykłady i prezentacje cz. I (Otwarta Strefa Twórcza - Stary Magazyn GS) 
 
1. Działalność i funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego  
    i Nadwiślańskiego w strukturach administracyjnych Województwa Kujawsko-   
    Pomorskiego.  
2. Prezentacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Zespołu    
    Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (doliny dolnej Wisły).   
3. Przykłady czynnej ochrony przyrody nad dolną Wisłą: 
  
 -  tworzenie wysp rozrodczych dla rybitw oraz kompensacje  
 przyrodnicze podczas inwestycji mostowych, 
 - adaptacje schronów piechoty Twierdzy Chełmno  
 i Twierdzy Grudziądz na zimowiska dla nietoperzy,  
 -  zabiegi ochronne w rezerwatach przyrody,  
 - ochrona starych odmian drzew owocowych,  
 
12.00  przerwa 
12.20 wykłady i prezentacje cz.II (Otwarta Strefa Twórcza - Stary Magazyn GS) 
 
 
1. Korytarz ekologiczny Dolnej Wisły NATURA 2000.  
2. Możliwości dydaktycznego wykorzystania Wisły.  
3. Metodyka prowadzenia monitoringów przyrodniczych.  
4. Ptaki drapieżne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
5. Bocian biały w dolinie dolnej Wisły na przykładzie ZPKChiN.  
 
14.00 obiad (przy zabytkowym młynie w Grucznie)   
15.00 zajęcia praktyczne (przy zabytkowym młynie w Grucznie)  
 
1. Co w trawie piszczy? Poznajemy przyrodę u naszych stóp  
    (rozpoznawanie roślin i zwierząt). 
2. Tropy i ślady zwierząt (rozpoznawanie i wykonywanie odlewów z gipsu). 
3. Tworzenie domków dla pszczół lub figurek z wosku. 
4. Budowa budek lęgowych. 
 
18.00 Zakończenie - kolacja (przy zabytkowym młynie w Grucznie)  
 

SESJA TERENOWA (DZIEŃ 2) 
 
Wycieczka autokarowo-piesza przez rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, ścieżki 
dydaktyczne, punkty widokowe, ciekawe miejsca oraz zabytkowe obiekty ZPKChiN. 
 
8.00 wyjazd z Gruczna (spod zabytkowego Młyna) 
 
1. Świecie - zwiedzanie zamku pokrzyżackiego Specjalny obszar ochrony siedlisk  
    Natura 2000. 



 
2. Starogród - góra zamkowa - punkt widokowy na dolinę Wisły. 
 
3. Kiełp - zwiedzanie schronu piechoty Twierdzy Chełmno (zimowisko nietoperzy). 
 
4. Borówno - Wieża widokowa - Obszar Natura 2000. 
 
5. Ostromecko - przejście żółtym szlakiem turystycznym przez rezerwat  
    przyrody Las Mariański ok. 2,3 km. (Obiad)  
 
6. Bydgoszcz - przejście ścieżką dydaktyczną i wałem przeciwpowodziowym  
    w Fordonie ok. 2,7 km (przykład rekultywacji nieczynnego osadnika). 
 
7. Kozielec - przejście ścieżką edukacyjno-przyrodniczą ok. 3,2 km. 
 
8. Topolno - źródła św. Rocha (pomnik przyrody nieożywionej), wejście na  
    grodzisko wczesnośredniowieczne „Talerzyk” i platformę widokową ok. 2,0 km. 
 
9. Chrystkowo - zwiedzanie zabytkowej chaty - Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego  
    Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, zwiedzanie   
    Kolekcji starych odmian drzew owocowych. 
 
10.Gruczno (zabytkowy Młyn) - zakończenie sesji terenowej z poczęstunkiem:  
     drożdżówka, pączki, herbata, kawa, napoje, produkty tradycyjne z doliny dolnej   
     Wisły.        
 




