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 WolinskiParkNarodowyMiedzyzdroje

Aplikacja mobilna Woliński Park Narodowy:

Woliński Park Narodowy (WPN) od roku 1996, po włączeniu w jego 
granice wód Zatoki Pomorskiej, kompleksu wysp i kanałów Wstecznej 
Delty Świny oraz części Zalewu Szczecińskiego pomiędzy Lubinem 
a Karnocicami, stał się pierwszym w Polsce parkiem narodowym 
o charakterze morskim. Włączenie w granice w/w obszarów 
spowodowało znaczną zmianę proporcji pomiędzy poszczególnymi 
ekosystemami. Dotychczasowa dominacja ekosystemów leśnych, które 
do tej pory zajmowały około 90% ogólnej powierzchni parku ustąpiła na 
rzecz ekosystemów wodnych i nieleśnych. Obecnie wody i ekosystemy 
nieleśne w Wolińskim Parku Narodowym to około 6200 ha, co stanowi aż 
57 % powierzchni. W latach 2013-2015 na obszarach tych realizowano 
projekt pod nazwą „Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych 
nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku 
Narodowego”. Głównym celem projektu jest zatrzymanie degradacji 
i poprawa stanu cennych siedlisk przyrodniczych oraz ochrona 
gatunkowa. Zamierzenie to zrealizowane zostało poprzez wykoszenie 
szuwaru trzcinowego na wyspie Wielki Krzek na powierzchni 100 ha 
oraz restytucję zagrożonego wyginięciem grzybieńczyka wodnego 
(Nymphoides peltata). Wykaszanie spowodowało między innymi 
zatrzymanie degradacji siedlisk przyrodniczych takich jak: solniska 
nadmorskie i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Wykonane koszenia 
ograniczyły także powierzchnię szuwaru trzcinowego i zwiększyły 
obszar biotopu lęgowego ptaków siewkowych takich jak: biegus zmienny 
(Calidris alpina), kulik wielki (Numenius arquata), rycyk (Limosa limosa). 
Zabiegi umożliwiły także utrzymanie struktury roślinności szuwaru 
będącego biotopem lęgowym wodniczki (Acrocephalus paludicola)–
gatunku zagrożonego w skali globalnej. 
Ochrona przyrody na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego 
realizowana jest przez jego pracowników i polega na przeprowadzaniu 
zróżnicowanych zabiegów ochronnych. Najczęściej podejmowane 
działania czynnej ochrony to usuwanie gatunków obcych, 
powstrzymywanie sukcesji na terenach otwartych (koszenia, wypas), 
monitorowanie stanu przyrody, ograniczanie negatywnego wpływu 
intensywnej turystyki, ochrona przeciwpożarowa. 
Innym zadaniem statutowym parków narodowych jest edukacja 
przyrodnicza. Woliński Park Narodowy przez cały rok realizuje 
programy edukacyjne skierowane do szkół, zajęcia terenowe dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych (przygotowywane w oparciu o zgłoszone 
zapotrzebowanie tematyczne i gotowe materiały edukacyjne Parku), 
seminaria, zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych 
szkół, konkursy wiedzy o przyrodzie, jak również konkursy plastyczne  
i fotograficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej, wystawy 
ułatwiające poznanie przyrody oraz cykliczne akcje przyrodnicze. 
Prowadzone zajęcia edukacyjne mają na celu poznawanie i zgłębianie 
tajników przyrody jednego z najpiękniejszych obszarów w Polsce – wyspy 
Wolin. Priorytetem edukacji prowadzonej przez Park jest podnoszenie 
poziomu wiedzy i poznania przyrody zarówno wśród młodzieży, jak 
i osób dorosłych mieszkających w najbliższym otoczeniu WPN oraz 
odwiedzających ten wspaniały zakątek Polski. Nasze zajęcia odbywają 
się zarówno w najciekawszych miejscach w Parku, jak i w odpowiednio 
do tego przygotowanym ośrodku – Centrum Edukacyjno-Muzealnym 
w Międzyzdrojach. Zajęciom towarzyszy dużo dobrej zabawy i, przede 
wszystkim, fachowa opieka profesjonalnie przygotowanej kadry.

 In 1996, when the waters of the Bay of Pomerania, as well as the complex of is-
lands and canals of the the Świna River Regressive Delta and the part of the Szczecin 
Bay between Lubin and Karnocice had been included into its territory, Woliński Natio-
nal Park (WPN) became the first national park in Poland of maritime character. The 
incorporation of the above mentioned areas resulted in a significant alteration of pro-
portions between the individual ecosystems. The former domination of forest eco-
systems, which had covered about 90% of the total area of the park, receded and the 
domination was taken over by aquatic and non-forest ecosystems. At present, waters 
and non-forest ecosystems in Woliński National Park cover an area of about 6200 ha, 
which is as much as 57% of its grounds. Within the period of 2013-2015 the project 
called ‘Improvement of Conditions for Implementing Conservation Tasks for Land and 
Aquatic Non-Forest Ecosystems in Woliński National Park’ was implemented within 
the terrain. The main objective of the project is to restrain degradation and to improve 
the condition of valuable natural habitats, as well as to protect species. The purpose 
was achieved by means of mowing reed rush on the island of Wielki Krzek, over an 
area of 100 ha, as well as restoration of the fringed water lily (Nymphoides peltata),  
a species in danger of extinction. The mowing caused, for instance, restraining degra-
dation of natural habitats, such as: seaside salt pans and Molinia meadows of varia-
ble humidity. Moreover, the mowing limited the area of the reed rushes and increased 
the area of  the nesting biotope of charadriiform birds,  such as  the dunlin (Calidris 
alpina), the Eurasian curlew (Numenius arquata), or the black-tailed godwit (Limosa 
limosa). These measures taken made is possible as well to maintain the reed bed 
plant structure, which is the nesting biotope of the aquatic warbler  (Acrocephalus 
paludicola), a species in danger of extinction on a global scale.
Nature conservation within the area of Woliński National Park is applied by its em-
ployers and consists of implementation of various protection procedures. The pro-
tection activities carried out most frequently are for instance: removing alien species, 
preventing ecological succession within open terrains (mowing, pasturage), nature 
condition monitoring, limitation of the negative influence of intensive tourism, or fire 
protection.
Another statutory task of national parks is natural education. Woliński National Park 
implements educational programs directed  for schools throughout  the year, field  
activities  for children,  for  the youth, and  for adult people, which are prepared on 
the basis of declared theme request, or ready-made educational materials prepa-
red by the Park, as well as seminars, periodic classes for groups of children and 
the youth from nearby schools, contests of natural knowledge, as well as arts and 
photographic competitions related to nature and culture, exhibitions which make it 
easier to explore nature, or periodic actions concerning nature. The aim of educa-
tional activities carried out is to make people discover and study secrets of nature 
of one of the most beautiful areas in Poland – the island of Wolin. The educational 
priority of the Park is increasing the level of knowledge and discovering nature by 
both the youth and adult people who live within the closest surroundings WPN, as 
well  as  those who visit  the amazing nook of Poland. Our classes are  located  in 
the most interesting places of the Park, but also in the specially prepared for the 
purpose centre – the Education and Museum Centre in Międzyzdroje. The classes 
are always full of fun and enjoyment, but first of all, they are carried out by a profes-
sionally qualified cadre. 

MUZEUM PRZYRODNICZE
Muzeum  Przyrodnicze  znajduje  się  w  Międzyzdrojach.  Wystawy  stałe 
przedstawiają  różnorodność  przyrody Wolińskiego  Parku Narodowego, 
bogactwo fauny  i flory czy budowę geologiczną wyspy. Znajduje się  tu 
blisko  1000  eksponatów gromadzonych  przez  ponad  50  lat.  Zobaczyć 
można między  innymi  replikę największego bursztynu bałtyckiego oraz 
najbogatszą w Polsce kolekcję batalionów. Na uwagę zasługują również 
naturalistyczne scenografie, prezentujące typowe dla Wolińskiego Parku 
Narodowego biotopy, które z racji odległości i trudnego dostępu rzadko 
są oglądane przez turystów. Wśród nich obejrzeć można między innymi 
ekspozycje:

•	 ,,Wybrzeże	 Zalewu	 Szczecińskiego”  prezentującą  kormorany 
w gnieździe, ptactwo wodne, wydry, klif z zimorodkami; 

•	 ,,Wybrzeże	Bałtyku	zimą” prezentującą gatunki przylatujące z dalekiej 
północy na zimę, tj. nury, wydrzyki, alki, lodówki oraz ssaki bałtyckie; 

•	 ,,Las	 nocą”  prezentującą  makietę  starego  dziuplastego  drzewa 
z sowami oraz innymi gatunkami prowadzącymi nocny tryb życia; 

•	 ,,Ptaki	 łąk”  prezentującą  niektóre  prawnie  chronione  gatunki,  jak 
bociany, dropie i in.; 

•	 ,,Życie	Wolinian” prezentującą obyczaje i zajęcia codzienne dawnych 
Słowian zamieszkujących wyspę Wolin. 

Godziny otwarcia Muzeum Przyrodniczego WPN dostępne są na stronie 
internetowej www.wolinpn.pl. Serdecznie zapraszamy.

	NATURAL	MUSEUM
The Natural Museum is  located  in Międzyzdroje. Permanent exhibitions present 
the natural diversity of Woliński National Park, its abundance of fauna and flora, 
or  the geological structure of  the  island. There are almost a  thousand museum 
pieces  gathered  for  over  fifty  years.  Among  others,  it  is  possible  to  see  here 
a replica of the largest Baltic Sea amber or the richest in Poland collection of ruffs. 
Evenly worth attention are also naturalistic scenery designs presenting biotopes 
typical for Woliński National Park, which are rarely seen by tourists for the reason 
of their distant location and difficult access. Among them, there are for instance 
the following expositions:
•	 ‘Coastline	of	the	Szczecin	Bay’	presenting cormorants in their nest, water birds, 

otters, a cliff with kingfishers;
•	 ‘Baltic	Coastline	 in	Winter’ presenting bird species which arrive  from the far 

north for winter, as for instance gaviiformes, skuas, auks, long-tailed ducks, as 
well as Baltic mammals;

•	 ‘Forest	at	Night’	presenting a model of an old tree with hollows, which holds 
owls on its branches, as well as other night species;

•	 ‘Birds	 of	 Meadows’ presenting some of legally protected species, as 
storks,  great bastards, and others.

•	 ‘Life	of	the	Wolinians’	presenting customs and everyday activities of old Slavs 
inhabiting the island of Wolin.

Information concerning the opening hours of the WPN Natural Museum is available 
on the website www.wolinpn.pl. We are pleased to invite you.

ZAGRODA POKAZOWA ŻUBRÓW
Rezerwat znajduje się w odległości 1,5 km od centrum Międzyzdrojów. 
Zajmuje  powierzchnię  27,76  ha,  a  żubry  mają  do  swojej  dyspozycji 
kilka  wybiegów.  Zwierzęta  można  oglądać  z  tarasu  widokowego 
dostosowanego do wjazdu wózkami. Pierwsze żubry – krowę „Pominę”, 
byka  „Podskakiewicza”  oraz  dwie  jałówki  „Pompeję”  i  Podwyżkę”  – 
przywieziono  tu  w  lipcu  1976  roku  z  Borek  i  Białowieży.  Większość 
zwierząt  żyjąca obecnie na  terenie żubrowiska  tu właśnie się urodziła. 
Przeciętnie co roku rodzi się 1-2 cieląt. W różnych okresach liczba żubrów 
wahała się od 6 do 12. Co pewien czas sprowadza się żubry z zewnątrz, 
aby  uniknąć  tzw.  hodowli  wsobnej,  czyli  zbyt  bliskiego  pokrewieństwa 
między osobnikami. Żubry nizinne, do których zaliczane są także żubry 
wolińskie, są wpisywane i specjalnie oznaczane w Księdze Rodowodowej 
Żubrów. Ich imiona w Polsce zaczynają się na sylabę „PO”. Obiekt pełni 
też  funkcję  ośrodka  rehabilitacyjnego  dla  zwierząt,  dlatego  na  terenie 
zagrody mieszkają również bieliki, sarny czy dziki. 
Godziny otwarcia Zagrody Pokazowej Żubrów dostępne są na stronie 
internetowej www.wolinpn.pl. Serdecznie zapraszamy

	WISENT	BREEDING	FARM
The reserve  is  located  in a distance of 1.5 km from the centre of Międzyzdroje. 
It  covers  an  area  of  27.76  ha,  and  the wisents  (European  bisons)  have  several 
paddocks at  their disposal. The animals can be observed from a deck adjusted 
for wheelchairs. The first wisents were brought here in July 1976 from Borki and 
Białowieża it was the cow called Pomina, the bull Podskakiewicz, and two heifers 
named  Pompeja  and  Podwyżka.  A  major  part  of  the  animals  living  within  the 
terrain of the wisent breeding farm were born here. On average, every year one or 
two calves are born. In various periods, the number of wisents fluctuated from six 
to twelve. From time to time, wisents from other places are brought here to avoid 
so  called  inbreed,  which  is  too  close  genetic  relation  between  individuals.  The 
lowland wisent (the nominate subspecies), which includes also the Wolin wisents, 
are  inscribed and specially marked  in  the European Bison Pedigree Book. Their 
names in Poland start with the PO syllable. The object has also a function of an 
animal rehabilitation centre, and for that reason, also white-tailed eagles, roe deer, 
or wild boars live within the terrain of the farm.
Information concerning the opening hours of the Wisent Breeding Farm is available 
on the website www.wolinpn.pl. We are pleased to invite you.

JEZIORO TURKUSOWE
Jezioro  znajduje  się  na  południowym  zboczu  Doliny  Trzciągowskiej, 
w miejscowości  Wapnica.  Powstało  na  wskutek  zalania  wodą  kopalni 
kredy. Jego nazwa pochodzi od nietypowej turkusowej barwy, którą woda 
przybiera szczególnie w słoneczne dni. Kolor bierze się z odbicia promieni 
świetlnych od wapiennego podłoża. Powierzchnia  jeziora  to około 900 
m2, a maksymalna głębokość wynosi 21,2 m. Nad jeziorem Turkusowym 
znajduje  się  punkt  widokowy  nazywany  Górą  Piaskową  (53 m  n.p.m). 
Przed wejściem na szlak niebieski (wokół jeziora) znajduje się parking.

  	TURKUSOWE	LAKE
The lake is located on the southern slope of the Dolina Trzciągowska valley, in the 
locality of Wapnica. It was created as a result of flooding a chalk mine. Its name is 
derived from its unusual colour. The colouring is created by the reflection of light 
beams off  the  limestone bed, which makes  the water  take  the visibly  turquoise 
hue,  especially  on  sunny  days.  The  area  of  the  lake  is  about  900  m2  and  its 
maximum depth equals to 21.2 m. By the Turkusowe Lake there is an observation 
point called Góra Piaskowa (53 m MSL). In front of the entrance to the blue route 
running around the lake, there is a car park.

WZGÓRZE ZIELONKA
Wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.) położone jest w pobliskiej miejscowości 
Lubin  oddalonej  od Międzyzdrojów od niespełna 5  km.  Jest miejscem 
najczęściej odwiedzanym przez turystów. Na szczycie wzgórza znajduje 
się punkt widokowy, z którego jednocześnie widać Deltę Wsteczną Świny, 
Zalew  Szczeciński,  wody  Jeziora Wicko Wielkie  oraz Morze  Bałtyckie. 
W oddali  zobaczyć  możemy  Świnoujście  i  znajdującą  się  u  podnóża 
punktu panoramę Lubina. W pobliżu dostępny jest parking.

	WZGÓRZE	ZIELONKA
The hill called Wzgórze Zielonka (81 m MSL)  is  located in the nearby locality of 
Lubin, in a distance of almost five kilometres from Miedzyzdroje. It is a place the 
most often visited by tourists. On the top of the hill there is an observation point 
which  offers  a  view of  the  Świna River  Regressive Delta,  the  Szczecin Bay,  the 
waters of Wicko Wielkie Lake, as well as the Baltic Sea. In a distance, it is possible 
to discern Świnoujście, and at  the  foot of  the observation point, a panorama of 
Lubin. Nearby there is a car park available.

KAWCZA GÓRA
Kawcza Góra to wzniesienie w paśmie klifów o wysokości 61 m n.p.m., 
zlokalizowane  około  600  m  na  wschód  od  Międzyzdrojów.  Z  punktu 
widokowego na szczycie można podziwiać panoramę Zatoki Pomorskiej. 
Na  szczyt  można  się  wspiąć  po  267  stopniach  nowoczesnych 
schodów, które powstały w celu ochrony klifu przed niekontrolowanym 
rozdeptywaniem przez turystów. Na górę można również wejść szlakiem 
prowadzącym grzbietem klifu od strony bazy rybackiej. Nieopodal punktu 
w odległości około 1 km udostępnione są do zwiedzanie elementy dawnej 
infrastruktury wojskowej tzw. BAS-y.

	KAWCZA	GÓRA
The hill of Kawcza Góra is a terrain elevation situated within a range of cliffs of 
a  height  of  61 m MSL  and  it  is  in  a  distance of  about  600 m  to  the  east  from 
Międzyzdroje. From the observation point located on the top of the hill it is possible 
to admire a panorama of the Bay of Pomerania. The top can be reached climbing 
up 267 steps of a modern staircase constructed for the purpose of the protection 
of the cliff from uncontrolled trampling by tourists. The top can also be reached 
going along the tourist route running along the ridgeline of the cliff, from the side 
of  the  fishermen’s  base. Within  close  surroundings  of  the  observation  point,  in  
a distance of about one kilometre, there are elements of old military infrastructure 
available to visitors, so called BAS-y.

WZGÓRZE GOSAŃ
Wzgórze Gosań  to wzniesienie w paśmie klifów położone ok. 4 km na 
wschód  od  Międzyzdrojów,  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  102.  Jest 
najwyższym wzniesieniem klifowym na polskim wybrzeżu (93 m n.p.m.). 
Możemy  tu  zaobserwować  zjawisko  zwane  abrazją.  Osypujące  się 
piaszczysto-żwirowe zbocze nachylone jest pod kątem zsypu naturalnego. 
W  przypadku  zakrzewienia  lub  zadrzewienia  następuje  wzmocnienie 
górnej partii klifu. Jego korona  jest wtedy pionowa. Na osypywanie się 
klifu  mają  wpływ  fale  morskie,  wysuszający  wiatr  i  spływająca  woda 
opadowa. W  efekcie  tego  tworzą  się  u  podnóża  stożki  nasypowe.  Po 
wypłukaniu z nich piasku pozostają  jedynie kamienie. Na czym polega 
i  jak  przebiega  zjawisko  abrazji,  dowiesz  się  więcej  oglądając  pokaz 
animacji na stanowisku multimedialnym w Muzeum Przyrodniczym WPN 
w Międzyzdrojach. Dostępny parking przy drodze 102.

	WZGÓRZE	GOSAŃ
The hill of Wzgórze Gosań is a terrain elevation situated about four kilometres to 
the east from Międzyzdroje, by the inter-regional road no 102. It is the highest cliff 
elevation along the Polish seaside (93 m MSL). The phenomenon called abrasion 
can be observed here. A slope of sand and gravel falls downwards at the angle 
of  the natural pour. When  the cliff  is covered by  trees or bushes,  its upper part 
becomes strengthened.  In that case  its crown is vertical. The rifting of a cliff  is 
caused by sea waves, dry winds, and precipitation water flowing down. As a result, 
heap cones are created at the foot of the cliff. When sand becomes eroded and 
washed out of them, only stones remain. You can learn more about the mechanism 
and the process of the phenomenon of abrasion if you watch the animation show 
at the multimedia stand in the WPN Natural Museum in Międzyzdroje. A car park 
is available by the road no 102.

WSTECZNA DELTA ŚWINY
W skład delty wchodzi  archipelag 44 wysp o  łącznej  powierzchni  około 
3650 ha. Największe  z  nich  to: Karsiborska Kępa, Wielki Krzek  i Warnie 
Kępy. Na wyspach znajdują się najbardziej  rozległe w Polsce kompleksy 
łąk  solniskowych.  Wszystkie  wyspy  są  podmokłe,  niezamieszkane 
i w większości  niezagospodarowane.  Na  niektórych  prowadzony  jest 
wypas krów  i koszenia w celu zachowania siedlisk ptaków siewkowych, 
m.in.:  biegusa,  kulika,  rycyka,  krwawodzioba  czy  niezwykle  rzadkiej 
wodniczki. Wyspy powstały w wyniku akumulacji piasku i mułu osadzanego 
przez wody Świny pchanej wstecznym prądem podczas silnych sztormów  
z wiatrem wiejącym z kierunku północnego (zjawisko tzw. cofki). Ocenia się, 
że delta ma około trzech tysięcy lat. Znaczna część delty leży w granicach 
Wolińskiego  Parku  Narodowego.  Wyspy  Karsiborska  Kępa  i  Bielawki 
stanowią tzw. społeczne rezerwaty. Jest to teren poddany ochronie przez 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

	ŚWINA	RIVER	REGRESSIVE	DELTA
The delta includes an archipelago of 44 islands of a total area of about 3650 ha. 
The largest of the islands are Karsiborska Kępa, Wielki Krzek, and Warnie Kępy. On 
the islands there are the vastest in Poland complexes of salt pan meadows. All the 
islands are waterlogged, uninhabited, and untamed in major part. On some of them 
cow pasturage is carried out, as well as mowing grasses for the purpose of habitat 
conservation for Charadriiformes, as for instance the dunlin, the common curlew, 
the black-tailed godwit,  the  redshank, or  the extremely  rare aquatic warbler. The 
islands were created as a result of accumulation of sand and mud sediment by the 
waters of the Świna river, which was pushed by the regressive current during severe 
storms along with the wind blowing from the northern direction (a phenomenon of 
so called backwater). It is estimated that the delta is about three thousand years 
old. A significant part of the delta is situated within the borderlines of Woliński Na-
tional Park. The islands of Karsiborska Kępa and Bielawki are so called community 
nature reserves. The terrain has been put under protection by the Polish Society for 
the Protection of Birds.

LATARNIA MORSKA KIKUT 
Latarnia  znajduje  się  niedaleko miejscowości Wisełka.  Jest  to  okrągła 
wieża  o wysokości  19 metrów.  Zbudowana  została  z  kamieni  polnych 
i  cegły,  na  której  ustawiono  latarnię. Wysokość światła w  tym miejscu 
wynosi  91,5  m  n.p.m.,  a  jego  zasięg  to  30  km.  Uruchomiona  została 
w 1962 r. Jest w pełni zautomatyzowana, bez stałej obsługi. Do  latarni 
prowadzi szlak czerwony. Latarnia nie jest udostępniona do zwiedzania.

	KIKUT	LIGHTHOUSE
The lighthouse is located near the locality of Wisełka. It is a round tower of a height 
of 19 metres. It was constructed of fieldstone and brick, and the lantern was put 
on the top. The height of the light at that place is 91.5 m, and its range equals to 
30km. The lighthouse was put into operation in 1962. It is fully automated and has 
no permanent operating personnel. The lighthouse can be approached following 
the red route. The lighthouse is not available to visitors.

DĄB WOLINIAN
Dąb  Wolinian  jest  jednym  z  najstarszych  drzew  w  Wolińskim  Parku 
Narodowym,  a  jego wiek  szacuje  się  na 750  lat.  Znajduje  się ono pod 
ścisłą  ochroną.  Drzewo  rośnie  niedaleko  Lubina.  Należy  podkreślić, 
że dąb stoi w szczególnym miejscu – na obszarze ochrony ścisłej  im. 
Adama  Wodziczki.  Dlatego  wędrując  szlakiem  niebieskim,  zachowaj 
szczególną wrażliwość na niezwykłość przyrody i nie zbaczaj ze szlaku. 
Dojść  do  dębu  można  szlakiem  niebieskim  zarówno  z  Karnocic,  jak  
i Lubina. W ostatnim czasie mocno uszkodzony na skutek silnego wiatru. 
Przy  drzewie  posadowiony  jest  głaz  informujący,  iż  znajdujemy  się  na 
obszarze ochrony ścisłej.

	WOLINIAN	OAK
The oak called ‘Wolinian’ is one of the oldest trees in Woliński National Park, and 
its estimated age is 750 years. It is under strict legal protection. The tree grows 
near Lubin. It has to be emphasised that the tree is located at a special place within 
the Adam Wodziczko terrain of strict protection. For that reason, wandering along 
the blue route,  it  is necessary to become especially sensitive to unusualness of 
nature and not to ramble away from the route. Wolinian oak can be approached 
following the blue route both from Karnocice and Lubin. Recently the oak tree has 
been severely damaged by strong wind. By the tree there is a rock informing that 
the place is under strict protection.

DĄB PRASTARY
Dąb Prastary to pomnik przyrody; rośnie w miejscowości Wapnica, a jego 
wiek szacuje się na około 400  lat. Obwód drzewa  to ponad 6 metrów, 
a  jego wysokość wynosi 24 metry. W ostatnim czasie dąb ucierpiał na 
skutek pożaru. Do dębu dotrzemy szlakiem niebieskim.

	PRASTARY	OAK
 The oak called ‘Prastary’ is a natural monument growing in the locality of Wapnica 
and  its  estimated age  is  about  400  years.  Its  circumference equals  to over  six 
metres, and its height is 24 metres. Recently the oak tree has been damaged by 
fire. The oak tree can be approached following the blue route.

JEZIORO CZAJCZE 
Jezioro  Czajcze  jest  położone  we  wschodniej  części  Wolińskiego 
Parku  Narodowego.  Należy  do  zespołu  jezior,  który  tworzą  jeziora: 
Domysłowskie, Rabiąż i Warnowskie. Dna tych jezior znajdują się poniżej 
poziomu morza, a zatem są one kryptodepresjami. W Polsce takich jezior 
jest  niewiele,  a  największe  z  nich  to  właśnie  Jezioro  Czajcze.  Ukryte 
wśród lasów jeziora można podziwiać, przemierzając szlak zielony.

	CZAJCZE	LAKE
The lake of Czajcze is located in the eastern part of Woliński National Park. It belongs 
to the lake complex including the lakes of Domysłowskie, Rabiąż, and Warnowskie. 
The bed of the lakes is situated lower than the sea level, and for that reason they are 
characterised as cryptodepression.  In Poland there are not many such  lakes, and 
the largest of them is Czajcze Lake. Lakes secreted among forests can be admired 
during a trip along the green route.

BUNKIER BRONI V3
Jedyna w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3 z okresu II wojny 
światowej,  zlokalizowana  na  byłym  tajnym  poligonie  doświadczalnym 
w Zalesiu  koło Międzyzdrojów. W  bunkrze,  w  którym  były  składowane 
pociski  V3,  obecnie  znajduje  się  mini-muzeum.  W  pobliżu  bunkra 
zobaczyć można pozostałości stanowisk ogniowych tych pocisków.

		V3	WEAPON	BUNKER	
The  only  in  Poland  exposition  presenting  the  secret  German  V3  weapon  from 
the  period  of  World  War  II  is  located  at  a  former  test  range  in  Zalesie  near 
Międzyzdroje. In the bunker, where V3 missiles were stored, there is a miniature 
museum at present. Within a short distance from the bunker  there are  relics of 
emplacements for the missiles.
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