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Na safari jeździ się głównie do egzotycznych krajów, lecz można wybrać się na nie również 
i w Polsce. Idealnym miejscem może być położona blisko Warszawy Puszcza Kampinoska. Na jej 
terenie znajduje się wiele szlaków do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej lub jakże ostatnio 
popularnego nordic walking. Zimą, gdy ścieżki są ośnieżone, można biegać na nartach.

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wyznaczono 16 szlaków turystyki pieszej o łącz-
nej długości 355,5 km oraz Kampinoski Szlak Rowerowy wokół puszczy o długości ok. 145 km. 
Najdłuższy szlak leśny ma ponad 56 km i jest wytyczony z Żelazowej Woli do Dziekanowa Leśnego. 
Ten zielony Południowy Szlak Leśny prowadzi turystów przez tereny o urozmaiconym krajobrazie. 
Wokół Żelazowej Woli rozciągają się obszary rolnicze, następnie krajobraz się zmienia – z łąk prze-
chodzimy na tereny torfowiskowe, aby w końcu wejść w las. Szlak prowadzi przez Ośrodek Dydak-
tyczno-Muzealny w Granicy ze skansenem budownictwa puszczańskiego.

Kolejnym szlakiem o długości ponad 50 km jest Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej. Ma on ok. 
55,8 km i wiedzie z Dziekanowa Leśnego do Brochowa. Jest oznaczony kolorem czerwonym i prowa-
dzi przez główne puszczańskie atrakcje i punkty, które warto zobaczyć. Idąc tym szlakiem, można 
dojść do cmentarza-mauzoleum w Palmirach, cmentarza partyzanckiego w Wierszach, rezerwatu 
„Roztoka”, Sosny Powstańców Styczniowych w Górkach, Dębu Kobendzy i wielu innych interesują-
cych miejsc z  kościołem obronnym w Brochowie na końcu. 

Niebieski szlak z Dąbrowy Leśnej do Kampinosu, o długości 49,8 km, wiedzie przez najważniejsze 
miejsca na terenie Puszczy Kampinoskiej. Na tym szlaku można zobaczyć m.in. najstarszy drzewostan 
w okolicy. Ponad 200-letnie drzewa rosną w obszarze ochrony ścisłej „Nart”. Szlak ten o nazwie Połu-
dniowy Szlak Krawędziowy prowadzi turystów m.in. między dwoma rezerwatami – „Nart” i „Pożary”.

fot. K. Gucman

Turystyczna wiata obok rezerwatu „Zamczysko”
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W północnej części Kampinoskiego Parku Narodowego jest poprowadzony znakowany zielony 
szlak o nazwie Północny Szlak Krawędziowy. Ścieżka o długości 41 km prowadzi od Tułowic aż do 
stacji kolejowej w Modlinie. Bardzo urokliwym obszarem jest teren pomiędzy Wisłą a ścianą lasu. 
Obszar ten nazywany jest Powiślem Kampinoskim, a na jego terenie można spotkać relikty dawnych 
olęderskich osadników. Wisła przyciąga również wiele gatunków ptactwa, więc na tym szlaku miło-
śnicy ornitologii będą mieli co oglądać.

Prawie 40 km długości ma na niebiesko zaznaczony Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenartowicza 
– XIX-wiecznego poety, który często wędrował po Puszczy Kampinoskiej. Szlak ten biegnie od Ślado-
wa do Janówka. Rozpoczyna się na brzegu Wisły, by po paru kilometrach dotrzeć do ściany lasu. Za 
Cybulicami Dużymi szlak na parę kilometrów znów prowadzi między malowniczymi łąkami.

W 1907 r. odbyła się pierwsza piesza wycieczka polskiej turystyki nizinnej. Wydarzenie to jest 
upamiętnione w Starej Dąbrowie głazem. Najlepiej dojść do niego z Leoncina żółtym Szlakiem im. 
Aleksandra Jankowskiego – jednego z organizatorów wycieczki w 1907 r. Obecny szlak z Leoncina 
prowadzi aż do Leszna. Jest to wspaniała wyprawa z północy na południe puszczy przez wszystkie 
strefy puszczańskiej przyrody: taras zalewowy, grzędy wydmowe, pasy bagienne i taras wysoki. 
Szlak ten jest wyjątkowy, ponieważ jest poprowadzony w pobliżu aż pięciu obszarów ochrony ści-
słej. Warto wybrać się tu na wędrówkę we wszystkie pory roku, od wiosny do zimy. Idąc uważnie 
i cicho, można napotkać łosia, sarnę lub dzika.

Dla miłośników historii puszczańscy leśnicy przygotowali Szlak im. Powstańców Warszawy, któ-
ry zaczyna się w Lesznie, a kończy w Truskawiu − żółty szlak o długości 19,5 km. W połowie trasy 
znajduje się położony w Wierszach cmentarz, na którym pochowani są żołnierze „Grupy Kampi-

fot. K. Gucman

Kacapska Droga
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nos”. Wiersze w czasie powstania warszawskiego były centralną wsią obszaru quasi państwa Rzecz-
pospolitej Kampinoskiej. W pobliżu cmentarza znajduje się pomnik Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Kolejnym szlakiem powstańczym jest żółty Szlak im. Zygmunta Padlewskiego z Kampinosu do No-
wego Polesia o długości 16,3 km. Upamiętnia jednego z przywódców powstania styczniowego, który 
przez jakiś czas miał siedzibę swojego sztabu w dworku w Kampinosie. Szlak prowadzi również przez 
miejsca uświęcone polską krwią w czasie II wojny światowej (cmentarz partyzancki w Granicy). Na trasie 
znajduje się też skansen budownictwa puszczańskiego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

Wschodnie tereny Puszczy Kampinoskiej to obszar, na którym we wrześniu 1939 r. toczyły się 
ciężkie walki pomiędzy wojskiem polskim a wojskiem niemieckim. Podwarszawski Szlak Pamięci 
z Lasek do Wólki Węglowej jest oddaniem hołdu bohaterom walczącym w tamtych czasach. Cały 
szlak ma długość prawie 12 km, oznaczony został kolorem czarnym. Ze względu na bliskość War-
szawy i dogodne dojazdy komunikacją miejską jest jednym z najpopularniejszych szlaków na terenie 
Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również czarny Szlak im. Kazimierza W. Wóycickiego o dłu-
gości 11,5 km Prowadzi on z Truskawia do Palmir i jest poświęcony pisarzowi, zbieraczowi legend 
i podań ludowych. Szlak ten jest bardzo urokliwy o każdej porze roku. Szczególną uwagę można 
poświęcić początkowi tej trasy, za Truskawiem, gdzie droga prowadzi kładkami nad okresowymi 
rozlewiskami. W dalszej części szlak biegnie w pobliżu Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, które 
zostało opisane w innym rozdziale niniejszego przewodnika.

W zachodniej części puszczy znajduje się znacznie mniej szlaków. Jednym z najkrótszych jest Bro-
chowski Szlak Łącznikowy. Jego długość wynosi 8,3 km i jest oznaczony niebieskim kolorem. Łączy 

fot. K. Gucman

Drewniane pomosty w rezerwacie „Cyganka”
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zabytkowy kościół w Brochowie z Borową Górą. Trasa ta prowadzi przez Brochów, Sianno i Famułki 
Brochowskie. Jest urozmaicona – początkowo biegnie przez pola i łąki, potem przez niecałe 2 km 
w lesie, a następnie wspina się na wydmę.

Dwa kolejne szlaki są poprowadzone we wschodniej części puszczy. Oba mają długość 7,3 km 
i rozpoczynają się w Wólce Węglowej. Pierwszy z nich oznaczony żółtym kolorem nosi imię Stefana 
Żeromskiego. Szlak rozpoczyna się przy zachodniej bramie Cmentarza Północnego i prowadzi przez 
uroczyska i lasy do granicy z jednym najstarszych rezerwatów przyrody w okolicy – z rezerwatem 
„Sieraków”. Należy zaznaczyć, że patron tego szlaku był wielkim zwolennikiem i propagatorem 
utworzenia parku narodowego na zachód od Warszawy. Drugą trasą jest Szlak Przechadzkowy 
oznaczony czerwoną barwą. Jej początek znajduje się przy ul. Estrady w okolicach Opalenia. Można 
nim dojść do Izabelina przez Opaleń i Górę Ojca.

Następnym pod względem długości szlakiem jest oznaczony żółtym kolorem Szlak Borowy 
o długości 4 km. Ma charakter łącznikowy, ponieważ łączy przystanek w Nowinach z  dwoma wę-
złami szlaków już na terenie lasu. Podobny charakter ma niebieski Palmirski Szlak Łącznikowy mię-
dzy Truskawiem a cmentarzem w Palmirach. Wzdłuż tej liczącej 3,5 km trasy jest wiele mogił i miejsc 
pamięci związanych z tragicznym losem Polski w czasie II wojny światowej. Po drodze znajduje się 
pomnik – Krzyż Jerzyków w Pociesze.

Najkrótszym szlakiem w Puszczy Kampinoskiej jest trasa o długości 2,6 km z Palmir do Mogilnego 
Mostku. Nosi on imię Antoniego Trębickiego, właściciela pobliskiej Łomny. Znakowany jest na żółto.

Kampinoski Szlak Rowerowy okala całą puszczę. Można przejechać łącznie ok. 145 km z Wólki 
Węglowej. Charakteryzuje się tym, że wiedzie głównie po drogach o asfaltowej nawierzchni, chociaż 
zdarzają się fragmenty poprowadzone drogami gruntowymi, a nawet leśnymi duktami.

Trasy proponowane poniżej, które są w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, pokrywa-
ją się z częścią szlaków wytyczonych przez leśników. 

Należy wspomnieć jeszcze o jednym elemencie związanym z szeroko pojętą turystyką, czyli 
o edukacji. Z funkcją edukacyjną na terenie parku mamy do czynienia na paru ścieżkach dydaktycz-
no-edukacyjnych oraz w dwóch ośrodkach muzealno-edukacyjnych.

Na początku przyjrzyjmy się ścieżkom dydaktycznym, których na terenie parku jest siedem:

Ścieżka „Dolinką Roztoki”
Nad Kanałem Zaborowskim w Roztoce znajduje się dolinka, w której jest wytyczona pętla o długości 

1,5 km. Jest to ścieżka dydaktyczno-edukacyjna „Dolinką Roztoki”. Rozpoczyna się ona w okolicach par-
kingu i węzła szlaków, niemalże w samym środku Kampinoskiego Parku Narodowego. Prowadzi przez 
wał wydmowy porośnięty borem sosnowym. W czasach ostatnich zlodowaceń znajdował się w tym 
miejscu uskok, gdzie woda z południa, ze skarpy, ze znacznym impetem wpadała w większy akwen. 
Przez całą długość ścieżki można podziwiać ukształtowanie terenu, a także zaobserwować, gdzie kończą 
się, a gdzie zaczynają wydmy. Droga powrotna wiedzie wzdłuż Kanału Zaborowskiego. Warto zwolnić 
w tym miejscu i poczekać parę minut. Jest szansa na spotkanie z bobrami, które tutaj budują swoje żere-
mia. Na drugim brzegu roztacza się widok na rezerwat „Roztoka” z ponad 150-letnimi dębami.

Ścieżka „Wokół Palmir”
Ścieżka dydaktyczna wokół cmentarza w Palmirach ma długość 1,7 km. Trasa rozpoczyna się 

w pobliżu Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, a kończy się za cmentarzem ofiar palmirskich, 
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fot. K. Gucman

Miejsce wypoczynku przy ścieżce „Doliną Roztoki”

fot. K. Gucman

Tablica przy ścieżce „Doliną Roztoki”
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fot. K. Gucman

Kamień upamiętniający podchorążego Romana Edmunda Orlika przy ścieżce „Wokół Palmir”

fot. K. Gucman

Jedno z kilku miejsc, w którym Niemcy rozstrzeliwali Polaków, przy ścieżce „Wokół Palmir”
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w okolicy jednego z miejsc egzekucji dokonywanych przez Niemców w czasie okupacji. Na trasie 
tej ścieżki przyroda wiąże się z tragicznymi losami narodu polskiego podczas II wojny światowej. 
Po drodze można zobaczyć pamiątkowy głaz poświęcony zwycięskiej potyczce polskich tankietek 
z niemieckimi czołgami z 18 września 1939 r.. Polacy, dowodzeni przez podchorążego Romana 
Edmunda Orlika, unieruchomili kilka niemieckich czołgów dowodzonych przez syna księcia raci-
borskiego Victora IV Albrechta Johannesa, który zmarł od poniesionych w bitwie ran. Dalej ścieżka 
prowadzi po terenie, przez który 9 lipca 2004 r. przeszła trąba powietrzna. Trasa kończy się w po-
bliżu miejsca, w którym okupanci niemieccy rozstrzeliwali ludność Warszawy.

Ścieżka „Przez Wilczą Górę”
Najdalej wysunięta na zachód ścieżka dydaktyczna ma swój początek przy stacji końcowej 

kolejki wąskotorowej w Wilczach Tułowskich. Ścieżka ma długość 2,5 km i jest tak wytyczona, 
by wrócić do miejsca, w którym turysta rozpoczyna swoją wędrówkę. Na trasie prowadzącej 
ubitymi drogami można napotkać wiele stanowisk z występującymi tutaj roślinami, m.in.: pa-
prociami zwyczajnymi, olszynami, jałowcami, siedzuniami sosnowymi (grzybami porastający-
mi stare sosny), a także wspiąć się na najwyższą wydmę w tej części parku mierzącą 88,1 m 
n.p.m., leżącą w paśmie Białych Gór Śladowskich, które rozciągają się między Wilczami Tułow-
skimi a Śladowem. W połowie ścieżki dydaktycznej można odpocząć albo zakończyć spacer na 
pobliskim parkingu, który znajduje się na tzw. „Drodze Jagiełły”, czyli dzisiejszej drodze woje-
wódzkiej nr 705.

fot. K. Gucman

Ścieżka „Do Karczmiska” w pobliżu Truskawia
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Ścieżka „Do Karczmiska”
Dydaktyczna ścieżka „Do Karczmiska” rozpoczyna się na parkingu w Truskawiu i biegnie razem 

z czarnym szlakiem. Jej długość wynosi ok. 2,8 km. Idąc tą ścieżką, można przez jakiś czas podzi-
wiać obszar ochrony ścisłej „Cyganka”. Gdy dochodzi się do Karczmiska, ścieżka skręca w lewo 
w kierunku wiatrołomów powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej w lipcu 2004 r. Spacer tą 
ścieżką edukacyjną umożliwia poznanie różnorodności przyrody Puszczy Kampinoskiej – naprze-
miennie występują tu piaszczyste wyniesienia i bagniste obniżenia.

Na początku ścieżki można obserwować mieszkańców truskawskich łąk, czyli wszelkiego rodza-
ju motyle, ważki i różne gatunki ptaków.

Ścieżka „Puszczańską ścieżką do leśnego Ogródka Botanicznego”
Ścieżka prowadząca z Izabelina do Lasek zaczyna się na polanie Jakubów przy Centrum Edukacji 

Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie i prowadzi do maleńkiego, ale urokliwego ogródka 
botanicznego w Laskach. Cała ścieżka ma 3,5 km długości. Na 15 stanowiskach można zapoznać się 
z geologią tutejszego terenu oraz z ekosystemem lasu. Na pierwszym jest przedstawiony model wy-
dmy. Następnie ścieżka biegnie w pobliżu Suchej Strugi, której brzeg jest zarazem skarpą pradoliny 
Wisły. Po drodze mija się grupy drzew po reintrodukcji czy wręcz obce gatunkowo, a także mrowi-
ska, których mieszkańcy są bardzo pożyteczni dla leśnego ekosystemu.

W ogródku botanicznym, który na pierwszy rzut oka może wydawać się zaniedbany, zgromadzo-
no ok. 80% gatunków roślin puszczańskich. Jest tu pokazany las w swojej pierwotnej postaci, wszyst-
kie rośliny są opisane – na tabliczkach są podane nazwy gatunków i rodzin, do których należą.

fot. K. Gucman

Leśny ogród botaniczny
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Ścieżka „Wokół Opalenia”
Najbliższa Warszawy ścieżka edukacyjna zaczyna się w odległości ok. 200 m od parkingu w Opa-

leniu. W tym też miejscu szlak czerwony skręca w kierunku polany turystycznej, ścieżka zaś pro-
wadzi prosto do leśniczówki, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający tragiczną akcję, w której 
partyzanci „Grupy Kampinos” AK zostali osaczeni i zabici przez Niemców. Następnie mija się ko-
lejne stanowiska, jak „Ekosystem Lasu”, „Dęby”, „Lasy Olchowe”, przy których znajdują się tablice 
opisowe o charakterze edukacyjno-poglądowym. W pobliżu jeziorka Opaleń urzeka różnorodność 
fauny i flory puszczańskich lasów. Od tego momentu przez pewien odcinek wąska ścieżka wiedzie 
wśród krzaków i drzew i wspina się na małą wydmę, z której schodzi się do uroczyska Michałówka 
i dalej w kierunku Polany Turystycznej Honorowych Dawców Krwi im. Ryszarda Skryckiego Tutaj 
kończy się 3,5-kilometrowa ścieżka edukacyjna „Wokół Opalenia”.

Ścieżka „Do Starego Dębu”
Najbardziej różnorodna przyrodniczo ścieżka dydaktyczna ma niecałe 4 km i prowadzi z Dzieka-

nowa Leśnego do polany w pobliżu Posady Sieraków. Jej trasa jest wytyczona przez jeden z najstar-
szych obszarów ochrony ścisłej w Parku – rezerwat „Sieraków” im. Romana Kobendzy. Z początku 
ścieżka wiedzie szeroką, wygodną drogą, ale za Uroczyskiem „Żydowskim” las gęstnieje, ścieżka 
zwęża się i pojawiają się wokół podmokłe tereny. Wchodzimy w bagna Cichowęża. Porastają tu 
lasy olchowe i brzozowe. Rosną w specyficzny sposób – w kępach. Na kępach mogą rosnąć również 
czeremchy, jarzębiny, kaliny, kruszyny, zawilce oraz paprocie. Nazwa Cichowąż pochodzi od za-
skrońców, które tutaj królują.

fot. F. Marczewski

Bagna Cichowęża przy ścieżce „Do Starego Dębu”
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Ścieżka dydaktyczna „Do Starego Dębu” 
kończy się przy grupie dorodnych dębów. 
Największy z nich ma 250 lat i 340 cm obwo-
du i nosi nazwę Stary Dąb.

Ścieżka „Skrajem Puszczy”
Przez rezerwat „Granica” można przejść 

wyłącznie ścieżką edukacyjną, która zaczyna 
i kończy się na parkingu leśnym w Grani-
cy. Ta licząca 4 km trasa poprowadzona jest 
tak, aby można było zaobserwować koeg-
zystencję ludzi z dziką przyrodą, po części 
pozbawioną ingerencji człowieka. Pierwszy 
odcinek ścieżki prowadzi wzdłuż ściany 
lasu, który graniczy z obszarem rozlewisko-
wym, tzw. Olszowieckimi Błotami, następnie 
wchodzi w aleję Trzeciego Tysiąclecia, która 
powstała pod koniec ubiegłego wieku, prze-
chodzi przez teren skansenu budownictwa 
puszczańskiego i obok muzeum Puszczy 
Kampinoskiej. Po skręceniu w lewo wchodzi 

fot. K. Gucman

Ścieżka „Skrajem Puszczy”

fot. K. Gucman

Ścieżka „Skrajem Puszczy”
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na teren obszaru ochrony ścisłej „Granica”. Tam duże wrażenie robią wykroty, czyli drzewa wy-
rwane z korzeniami przez wiatr. W rezerwacie tym jest ich bardzo dużo. Takie powalone drzewa 
rozkładając się, użyźniają glebę i dostarczają jej cennych minerałów. Jednocześnie jest to pokarm, 
a czasem miejsce zamieszkania dla owadów i pajęczaków. Fragment ścieżki poprowadzony w re-
zerwacie kończy się przy wejściu na cmentarz wojenny z 1939 r., gdzie pochowani są żołnierze 
wojny obronnej. Znajdują się tu groby 800 żołnierzy, m.in. z 7 Pułku Strzelców Konnych Wielko-
polskich i 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Oprócz nich pochowani są tu żołnierze Armii Krajowej. 
Nad cmentarzem góruje pomnik wg projektu Władysława Frycza.

Ścieżka „Wokół Bieli”
Najdłuższa ścieżka dydaktyczna jaka została poprowadzona w Kampinoskim Parku Narodowym 

znajduje się w pobliżu Starej Dąbrowy. Mająca długość ok. 4,4 km ścieżka zaczyna i kończy się przy 
Ośrodku Szkolenia Wolontariuszy Chorągwi Stołecznej ZHP w Starej Dąbrowie. Obok istnieje rów-
nież schronisko harcerskie. Miejsce to jest ważne dla historii turystyki, ponieważ tutaj w czerwcu 
1907 r. odbyła się pierwsza wycieczka nizinna Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Upamiętnia 
to głaz w pobliżu schroniska.

Ścieżka dydaktyczna prowadzi przez rezerwat „Biela” oraz przechodzi obok rezerwatu „Wil-
ków”. Dużą atrakcją jest wspinaczka po wydmie, która ma ponad 20 m przewyższenia. W obsza-
rze ochrony ścisłej „Wilków” trasa prowadzi przez bory sosnowe, brzeziny, lasy olchowe i zarośla 
wierzbowe.

fot. K. Gucman

Ścieżka „Wokół Bieli”


