
 

TROPIENIA W REWIRZE WILKÓW 
każdy piątek (cały dzień)  

 

wyprawa całodniowa, 7-8 godzin; ok 130 km przejazdów; 12 
km pieszej wędrówki w rewirze wilków; 1 km trasy 
bagiennej 
 
To praktyczna nauka czytania przyrody poprzez tropienie 
zwierząt podczas wyprawy na Legendarne Czerwone 
Bagno i Uroczysko Grzędy. Wędrując po wilczym terytorium 
odczytujemy historie, często dramatyczne, zapisane 
śladami zwierząt na piasku lub w błocie. Poznajemy tajniki 
życia trzech najbardziej fascynujących mieszkańców 
bagien: wilka, łosia i rysia. Sycimy oko pięknem otwartego 
krajobrazu, a ucho wszechobecną ciszą. Nabywamy 
umiejętności patrzenia na przyrodę oczyma odkrywcy. 
 
W programie: 

 "Tropami wilka" - wędrówka w rewirze wilków; praktyczna 
nauka czytania przyrody poprzez tropienie zwierząt 

 "W ostoi łosia" - szansa na podejrzenie łosia w jego 
naturalnym środowisku 

 "Poczuć smak bagien" - przeprawa bagiennym szlakiem 
 
Terminy: każdy piątek w okresie: wiosna, lato, jesień 
 
Godzina spotkania: 9.00 
 
Miejsce spotkania: parking przed siedzibą BPN w Osowcu 
Twierdzy 
 
Czas trwania wyprawy: 7 - 8 godzin 
 
Liczba uczestników: 4 – 10 
 
Transport: własny klienta 
 
Koszt: 

 120 zł / osoba; 
 dzieci do lat 18 - 50% zniżki; 
 dzieci do lat 5 - na kolanach rodziców - bezpłatnie; 
 rezerwacja na wyłączność - 1200 zł;  
 w przypadku małej liczby osób - płatność ryczałtowa 500 

zł/grupa. 
 
W koszty wliczono: 

 opieka przewodnika po Biebrzy - trenera przyrody 
 bilety wstępu do BPN 
 zezwolenie na wjazd na teren Obwodu Ochronnego 

Grzędy 
 podatek VAT 

 
Nieodpłatnie: 

 

 

 

 



 upominki firmowe 
 
Dodatkowo można zamówić:  

 wypożyczenie lornetki 
 wypożyczenie gumowych osłonek na obuwie 

 
Jak należy przygotować się do wyprawy? 

 Ze względu na czas trwania wyprawy polecamy zabranie 
ze sobą prowiantu, a w okresie letnich upałów obligatoryjnie 
1 litr wody na osobę. 

 Odzież wierzchnia winna być stonowana w kolorach oraz 
nieszeleszcząca. 

 Wskazane jest posiadanie odzieży wodoodpornej oraz 
butów trekingowych. 

 Do połowy czerwca - a w latach "mokrych" przez cały 
sezon - na 1 kilometrowym odcinku trasy jest niezbędne 
obuwie gumowe (możliwość wynajmu na miejscu). 

 Wskazane jest posiadanie lornetek (możliwość wynajmu 
na miejscu). 

 Wiosną należy zaopatrzyć się w środki odstraszające 
owady. 

 Latem, niezależnie od pogody, należy nosić odzież z 
długimi rękawami oraz długimi nogawkami. 

 Osobom o słabszej kondycji oraz rodzinom z małymi 
dziećmi (do lat 7) polecamy adekwatny program na 
wyłączność, w innych terminach do zamówienia przez 
stronę www.biebrza.com.  
 

Sprawdź dostępność miejsc w wybranym terminie 
wypełniając zapytanie przez formularz. 

 

 

 

 

 

http://www.biebrza.com/

