
           Program  wycieczki z cyklu „Z przyrodą za pan brat” po Pojezierzu Brodnickim 

  Dnia 21 października 2017 roku  Komisja Ochrony Przyrody OM PTTK im. Mariana Sydowa                 

w Toruniu organizuje wycieczkę do Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Wycieczka przeznaczona jest 

przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ze szkolnych kół SKKT, biorących aktywny udział w imprezach 

turystycznych.  Uwaga: Ilość miejsc ograniczona!  

 Wyjazd autokarów o godz. 7.45 z parkingu przy SP nr 3 ul. św. Faustyny w Toruniu. 

Przebieg wycieczki: 

1.  Przejazd autokarami do Brodnicy. Zwiedzanie miasta oraz Muzeum Przyrodniczego w 

spichlerzu przy ul. Św. Jakuba.  Przejście do parku Chopina, odszukanie drzew pomników 

przyrody.  

2. Obejrzenie zabytkowego młyna wodnego nad Niskim Brodnem. 

3. Przejazd do Rytychbłot. Przejście pomnikową aleję drzew składająca się z 32 drzew, a 

następnie żółtym szlakiem do Gaju Grzmięcy. Trasę poprowadzi strażnik ochrony przyrody 

Brodnickiego Parku Krajobrazowego. 

      4.    Przejście przyrodniczą ścieżką dydaktyczną „Bobrowiska”.  

      5.    Na zakończenie wycieczki  odbędzie się konkurs krajoznawczy podsumowujący zdobyte  

wiadomości  i wręczenie nagród.  

Powrót do Torunia ok. godz. 17.00. 

 Koszt wycieczki 30 zł (28 zł autobus + 2 zł przewodnik) . Wpłaty za autobus w biurze OM PTTK do 

dn 16.10.2017r. 

       Cel wycieczki: 

- Poznanie walorów przyrodniczych Brodnickiego Parku Krajobrazowego 

- Promowanie aktywnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą 

-  Upowszechnianie ochrony przyrody i naturalnego środowiska 

-  Promowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

    Obiekty punktowane na odznakę Turysta Przyrodnik:                                                                                                                 

- Brodnicki Park Krajobrazowy                                                                             5 pkt 

-  Ścieżka przyrodniczo –dydaktyczna Bobrowiska                                           5 pkt                           

 - Zwiedzanie muzeum przyrodniczego w Brodnicy                                         5 pkt 

- Park Miejski im. F. Chopina  w Brodnicy                                                          2 pkt 

- Park Anny Wazówny w Brodnicy                                                                       2 pkt 

-W parku Chopina : platan klonolistny                                                               3 pkt 



- lipa drobnolistna                                                                                                  3 pkt 

- klon zwyczajny                                                                                                      3 pkt 

- kasztanowiec   ul. Mickiewicza                                                                          3 pkt 

- dąb szypułkowy „Koperrnik”ul. Kamionka                                                       3 pkt 

- jesion wyniosły Niskie Brodno                                                                           3 pkt 

-ścieżka edukacyjna na terenie dyrekcji BPK                                                     5 pkt 

- aleja drzew pomnikowych w Rytychbłotach                                                   3 pkt 

 - dąb szypułkowy nad jez. Zbiczno                                                                     3 pkt 

- ostoja brodnicka obszar Natura 2000                                                              5 pkt 

                                                                                                                 razem:    53 pkt                                                                       

Punkty do książeczek OTP: 

- Rytebłota szlak żółty – ścieżka Bobrowiska -dyrekcja BPK  Grzmięca                                            7 pkt 

 

                                                                               Komandor wycieczki  

      Instruktor Ochrony Przyrody Grzegorz Karasiewicz 

 


