tel.58/58 89 813

-oraz w Leśnictwie Bartel Mały

tel.58/58 89 818
www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl
e-mail: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl

Bliższe informacje na temat
ścieżki można uzyskać:
-w Nadleśnictwie Kaliska

parking

przystanki tematyczne
15

drogi leśne

drogi główne

trasa ścieżki

tereny zielone

to otoczona lasami, urokliwa miejscowość w gminie
Kaliska, położonej w południowo - zachodniej części
powiatu starogardzkiego w woj. pomorskim (skraj
Borów Tucholskich).
W Bartlu Wielkim funkcjonuje Ośrodek Rozwoju
i Integracji Sołectwa z miejscami noclegowymi dla
grup zorganizowanych i drewnianą gawrą służącą biesiadowaniu przy ognisku.

DYDAKTYCZNA
ŚCIEŻKA
LEŚNA
w
Bartlu Wielkim

„BARTLEWIANKA”
Bliższe informacje na stronach:
Trasa Dydaktycznej Ścieżki Leśnej w Bartlu Wielkim
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Projekt pn. „Dydaktyczna Ścieżka Leśna w Bartlu Wielkim”
zrealizowano w partnerstwie Gminy Kaliska, Nadleśnictwa Kaliska oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim
w ramach programu Samorządu Województwa Pomorskiego
GRYF

Gmina Kaliska, 2010r.

www.kaliska.pl

Wszystkich miłośników przyrody lubiących aktywnie
spędzać czas zapraszamy do odwiedzenia naszej
Leśnej Ścieżki „Bartlewianki”.
Długość ścieżki wynosi ok. 6,4 km i przebiega przez
lasy Nadleśnictwa Kaliska, wokół dwóch jezior: Karaśnika oraz Nierybna Wielkiego.
Średni czas przejścia wynosi ok. 3 godz.
Istnieje możliwość przejścia fragmentu ścieżki wokół
jeziora Nierybno tzw.„MAŁEJ BARTLEWIANKI”
obejmującej następujące punkty trasy:
7, 8,9,10,11,12,13,7
Długość tej ścieżki wynosi 2,4 km, a średni czas jej
przejścia to ok. 1 godz.

Spacer ścieżką to nie
tylko przyjemność podziwiania nieskażonej
przyrody i urokliwych
widoków, ale również
możliwość pogłębienia
wiedzy dzięki usytuowanym na trasie tablicom edukacyjnym.

!
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Kierunek zwiedzania
jest oznaczony
strzałkami
kierunkowymi.

Na trasie wyznaczono 19
przystanków tematycznych w postaci tablic
edukacyjnych.

Na szlaku można poznać kilka ciekawostek np. dotyczących życia mrówek.

Ustawiono tablice edukacyjne z opisami zjawisk
i nowinek przyrodniczych
m.in o następującej tematyce:
1.Zwierzęta leśne
2.Paśnik
3.Brzezina
4.Grzyby
5.Żywicowanie
6.Ochrona przyrody
7.Historia miejscowości
Bartel Wielki
8.Przebudowa drzewostanu
9.Dziuple i ich mieszkańcy
10.Ols
11.Mikoryza
12.Strefy życia w jeziorze
13.Skrzydlaci mieszkańcy
lasów
14.Ekosystem
15.Ryby
16.Mrowisko
17.Jak leśnicy pielęgnują las
18.Gospodarczy drzewostan
nasienny
19.Drzewo doskonały produkt

Na trasie zobaczyć też można okazały paśnik, który
w okresie śnieżnych i mroźnych zim wykładany jest
karmą dla zwierzyny.

Usytuowany na trasie Ścieżki Leśnej mostek przeprowadzi nas na drugi brzeg malowniczo położonego
jeziora Karaśnik.

