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Ścieżka dydaktyczna 

W labiryncie Biebrzy 

Obszar NATURA 2000  Dolina Biebrzy PLH200008 

 
Powierzchnia :  121206,2 ha 
 
Opis: Dolina Biebrzy stanowi szerokie, płaskie obniżenie terenu wypełnione torfem: położone od kilkunastu do 
kilkudziesięciu metrów poniżej wysoczyzn: Grodzieoskiej, Sokólskiej, Goniądzkiej, Wysokomazowieckiej i Kolneoskiej. Od 
północy i północnego-wschodu wchodzą do niej sandry: Augustowski, Rajgrodzki i Ełcki. Wyróżnia się trzy jednostki 
geomorfologiczne zwane basenami: północny obejmujący dolinę na wschód od Sztabina, środkowy od Sztabina do 
Osowca i południowy od Osowca do Ujścia Biebrzy do Narwi. Baseny rozdzielone są przewężeniami doliny o szerokości 
ok. 1 km. Obszar obejmuje także Basen Wizny. 
 Dolina Biebrzy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk. Dominującymi są siedliska mokradłowe: 
zalewane wodami rzecznymi lub podtapiane wodami podziemnymi torfowiska niskie ze zbiorowiskami turzycowymi i 
turzycowo-mszystymi, corocznie zalewane wodami rzecznymi mułowiska i torfowiska porośnięte szuwarami 
właściwymi, bagienne olsy, okresowo zalewane przyrzeczne równiny madowe oraz odwodnione i zagospodarowane 
torfowiska ze zbiorowiskami łąkowymi. Naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi doliny Biebrzy są zbiorowiska leśne: bory 
bagienne, bór bagienny mechowiskowy, olsy a także mszary i niektóre zbiorowiska szuwarowe. 
 Torfowiska doliny Biebrzy są największym, prawie nie zmienionym kompleksem torfowisk dolinowych w Europie 
Środkowej i Zachodniej. Koryto rzeki Biebrzy z licznymi meandrami i starorzeczami w różnym stadium zarastania ma 
naturalny charakter. Rezultatem są rozległe, coroczne zalewy. Długo utrzymujące się zalewy, jak też zasilanie wodami 
podziemnymi sprawia, że duże obszary torfowisk objęte są czynnym procesem torfotwórczym, a zbiorowiska 
torfotwórcze są bardzo rozległe. Z powodu silnego uwilgotnienia, a tym samym trudnego dostępu, były one przez 
stulecia użytkowane w sposób ekstensywny jako łąki i pastwiska. Jednak od kilkudziesięciu lat postępuje tu proces 
wycofywania się rolnictwa z obszarów podmokłych i niedostępnych, które wskutek sukcesji roślinnej w coraz większym 
stopniu zarastają krzewami i młodym lasem. (© Instytut na Rzecz Ekorozwoju: za:  http://obszary.natura2000.org.pl/) 
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Legenda przystanków:   
  przystanek  
  ścieżka kajakowa (ewentualnie tratwami) 
 
Rodzaj ścieżki:  kajakowa  (tratwy) 
Długośd ścieżki:  19,1  km  
Czas przepłynięcia :   6-8 h (2 dni) 
Stopieo trudności:  łatwa – trudna (uzależnione od wyznaczonego czasu i kierunku wiatru) 
Liczba przystanków:  6  
 
Zaproponowana ścieżka edukacyjna  to połączenie aktywnego wypoczynku z poszerzeniem wiedzy na temat obszaru 
Natura 2000. Szlak rozpoczyna się w miejscowości Wrocieo i kooczy w Osowcu na polu namiotowym Bóbr. Wiedzie 
wzdłuż rzeki Biebrzy , bowiem pokonad go można środkiem transportu wodnego: kajakiem, łódką albo typową dla tego 
regionu barką. Tablice informacyjne rozstawione są po obu stronach rzeki Biebrzy. Przy każdej tablicy znajduje się 
miejsce do cumowania i przyrządzenia posiłku. 
 

Przebieg ścieżki dydaktycznej  

Dlaczego Dolinę Biebrzy objęto siecią Natura 2000? 

 

To jedna z największych ptasich  ostoi w naszym kraju obejmująca dolinę rzeczną. Dominują tu siedliska hydrogeniczne – 
szuwary, łaki wilgotne, łęgi, Olsy, bory i brzeziny bagienne, w tym wiele odmian siedlisk naturowych wymienionych w 
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Siedliska wilgotne leżą w strefie ulegającej wezbraniom wody powierzchniowej. 
Znajdziemy tu także skrajnie odmienne – siedliska kserotermiczne na stromych zboczach doliny oraz na śródbagiennych 
wydmach. Takie bogactwo ekosystemów sprawia że ostoja bierbrzaoska jest ważną krajową ostoją dla wielu ptaków 
siedlisk aluwialnych i torfowiskowych oraz dla gatunków borealnych. Ze względu na rozległośd, niedostępnośd i 
bogactwo pokarmu, jest to bardzo istotny punkt koncentracji ptaków migrujących. Ostoja biebrzaoska jest najważniejszą 
w całej Europie ostoją lęgową wodniczki, dubelta i orlika grubodziobego. 
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Przystanek 1 – początkowy  

Współrzędne:  N 53° 31' 43,38"; E 22° 50' 35,25"   

Lokalizacja:  Gospodarstwo  Agroturystyczne  "Dolina Biebrzy"   

Temat: Agroturystyka.  
 

Prężnie rozwijająca się gałąź branży turystycznej. Świetnie wpisuje się koncepcję ekorozwoju czyli takiej poprawy 
warunków życia na wsi,  która nie pogarsza stanu środowiska naturalnego. Gospodarstwa agroturystyczne promują 
koncepcję życia bliżej natury z wykorzystaniem zdrowej żywności i ekstensywną gospodarkę rolną. W Ostoi Biebrzaoskiej 
koncepcja ta nabiera szczególnego wymiaru i jest świetną promocją idei zrównoważonego rozwoju zawartej w 
programie NATURA 2000. Mieszkaocy, wykorzystując walory przyrodnicze okolicy, rozpoczynają działalnośd 
agroturystyczną, która z czasem przeradza się w bardziej rozwiniętą działalnośd pensjonatową czy hotelarską. 
Biebrza, o charakterystycznym wolnym nurcie i często niedostępnym brzegu, doskonale nadaje się do spływów 
kajakowych, rejsów tratwami. To dobry przykład koegzystencji człowieka z naturą. Rdzenni mieszkaocy zdobywają środki 
utrzymania, a przyjezdni, podziwiając piękno przyrody, byd może dostrzegą koniecznośd jej ochrony.  
  Biebrzaoska barka Fot. J. Nowak   Agroturystyka nad Biebrzą Fot. J. Nowak 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Przystanek 2  

Współrzędne:  N 53° 31' 25,74"; E 22° 48' 32,25"   

Temat: Szuwary i trzcinowiska  

 Szuwary to strefa roślin przybrzeżnych, występujących w litoralu (strefa płytkiej wody przy brzegach cieków) jezior i 
rzek. porastają brzegi rzeki Biebrzy i zajmują największą powierzchnię Doliny. W tym siedlisku roślin wodno-błotnych 
wyróżnia się szuwar niski (bliżej brzegu), na który składają się głównie  turzyce, oraz szuwar wysoki (budowany przez 
np. trzcinę, pałkę szerokolistną, oczeret jeziorny). Tu swojej schoronienie znajduje wiele ptaków wodnych, tu żerują i tu 
wychowują potomstwo.   Są to zbiorowiska azonalne czyli nie związane z określoną strefą klimatyczną. 
 

Szuwary  i trzcinowiska Fot. J. Nowak 
Ekstensywne, wilgotne łaki nad Biebrzą Fot. J. Nowak 

 
Trzcinowisko to rodzaj szuwaru, który tworzy 
trzcina pospolita. Zbiorowisko zajmujące bardzo 
różne siedliska, od stosunkowo głębokich wód 
stojących lub wolno płynących (z dużym udziałem 

roślin wodnych) po obszary zalewane wodą tylko w czasie powodzi (z dużym udziałem roślin typowo lądowych i 
mszaków). Trzcinowisko najlepiej rozwija się na glebach stosunkowo żyznych (jeziora eutroficzne). Nierzadko występuje 
także na glebach ubogich, także pełnych spróchniałych, rozkładających się drzew lub słonawych, na podłożu mineralnym 
drobnoziarnistym (piaski), ale i na silnie zatorfionym. W miarę jak środowisko zmienia się z wodnego w lądowe, 
trzcinowisko dostosowuje się do nowych warunków. Dopiero po całkowitym przekształceniu środowiska, zostaje ono 
wyparte przez zbiorowiska podmokłych siedlisk lądowych (turzycowiska, mechowiska, lasy). W jeziorach trzcinowisko 
może przekształcad się w szuwar darniowy paprociowy. Płaty szuwaru odgrywają istotną rolę w wypłycaniu zbiorników 
wodnych, ponieważ często pokrywają duże powierzchnie i produkują znaczne ilości biomasy. Ze względu na 
powszechnośd występowania i długo utrzymującą się ilośd martwej biomasy (stojącej zwykle całą zimę i na początku 
następnego sezonu wegetacyjnego, a później tworzącej pływające maty).  Trzcinowiska są głównym miejscem 
występowania lub gnieżdżenia wielu zwierząt (trzciniaka, perkozów, szczupaka). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_przybrze%C5%BCna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jeziora_eutroficzne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
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Ciekawostka:  Nazwa "szuwar" pochodzi od gwarowej nazwy tataraku natomiast „sitowie” od rośliny mokradłowej 
zwanej sitem. 
 

Przystanek 2 

Współrzędne:  N53°30'36.95"  E22°47'10.18"      Rośliny inwazyjne Fot. J. Nowak 

Temat:   Rośliny inwazyjne  

 

Dużym zagrożeniem dla naturalnej roślinności ostoi biebrzaoskiej są rośliny 
inwazyjne. Są to gatunki obce, o znacznej ekspansywności, które napłynęły z 
innego ekosystemu lub strefy geograficznej i  które rozprzestrzeniają się 
naturalnie lub z udziałem człowieka stanowiąc zagrożenie dla fauny i  flory 
danego ekosystemu. Konkurują z gatunkami rodzimymi o niszę ekologiczną, 
przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne 
stanowią drugie, zaraz po niszczeniu siedlisk, największe zagrożenie dla 
światowej bioróżnorodności. Inwazyjne gatunki roślin stanowią szczególny 
problem na obszarach chronionych, wypierają z nich bowiem rodzime 
gatunki roślin, dla ochrony których utworzono te obszary. W takim przypadku zachodzi koniecznośd usuwania intruzów 
(głównie przez mechaniczne niszczenie). Takie zabiegi mają miejsce na terenie Ostoi Biebrzaoskiej, gdzie co roku usuwa 
się następujące gatunki roślin: czeremchę amerykaoską, klon jesionolistny, robinię akacjowa, dereo rozłogowy, karaganę 
syberyjską, śnieguliczkę białą, słonecznik bulwiasty, łubin trwały.  
 
Głównym zagrożeniem dla Biebrzaoskiego Parku Narodowego jest dereo rozłogowy. Powoduje on zarastanie obszarów 
wzdłuż rzeki Biebrzy i oszuszanie terenów do niej przyległych.  
 

Przystanek 3 

Współrzędne:  N53°29'42.18"  E22°43'26.88" 

Temat: Rośliny wodne  

 

Rośliny wodne inaczej zwane hydrofitami lub roślinami wodnopączkowymi rośliny wodne to organizmy roślinne (z 
wyjątkiem planktonu), których pączki odnawiające zimują w wodzie. Według klasyfikacji Raunkiæra są jedną z 
grup kryptofitów, czyli roślin skrytopączkowych. Hydrofity charakteryzują się dośd słabo rozwiniętym systemem 
korzeniowym, u niektórych (jak pływacz) w ogóle go brak. Wiele z nich natomiast ma silnie rozwinięte kłącza. 
Odznaczają się bardzo słabym wykształceniem tkanek mechanicznych i tkanek przewodzących, nie posiadają 
kutykuli i aparatów szparkowych. Posiadają duże przestwory międzykomórkowe wypełnione powietrzem 
(aerenchyma). Ciśnienie osmotyczne w komórkach jest niskie, do 8 atmosfer. 
 
W strefach klimatycznych, w których występują okresy niesprzyjające wegetacji roślin (np. zima), zimują pączki 
znajdujące się w wodzie. Na wiosnę odtwarza się z nich nowy pęd. Na rozlewiskach Biebrzy spotkamy między innymi: 

 
Grążele żółte (Niephar luteum) – które mają długie i silnie rozgałęzione kłącze, które 
poziomo rosną w mule dennym. Z jego wierzchołka wyrastają liście i kwiaty.  Kłącze jest 
bardzo długie, płożące się o średnicy do 8 cm. Tu gromadzonne są substancje zapasowe. 
Liście duże, owalne, o dł. ok 30 cm. , które utrzymują się na wodzie, częściowo w niej 
zanurzone. Sprawiają wrażenie rozłożonych szerokich talerzy z żółtymi ornamentami, 
które tworzą duże kwiaty (średnica 4-6 cm) o silnym zapachu zbliżonym do jabłek. 

 
Grążele żółte – rośliny środowiska wodnego Fot. J. Nowak 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatarakowce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nisza_ekologiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87_biologiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_chroniony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plankton
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%85k
http://pl.wikipedia.org/wiki/Christen_C._Raunki%C3%A6r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptofity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korze%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korze%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka_wzmacniaj%C4%85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka_przewodz%C4%85ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kutykula
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_szparkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99kisz_powietrzny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie_osmotyczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wegetacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99d_(botanika)
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82%C4%85cze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%82_(geologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82%C4%85cze
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednica
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Wierzba nad Biebrzą Fot. J. Nowak 

Grzybienie białe (nymphea alba) – to roślina bardzo podobna do wymienionej 
wyżej. Różni się przede wszystkim kolorem kwiatów, który jest śnieżnobiały z 
lekko zaróżowionym wnętrzem kielicha. Dzięki temu pięknemu wyglądowi 
nazywany jest często lilią wodną. 
Strzałka wodna – roślina o bardzo charakterystycznych liściach wielkości dłoni, 
przypominających grot strzałki. Liście wyrastają z długich kłączy 
zakorzenionych w dnie rzeki. 
 

Przystanek 4 :  

Współrzędne:  N 53°29'23.82" E 22°41'35.55" 

Temat : Zwierzęta wodno lądowe 
  
Drzewa liściaste – podstawowy pokarm i budulec bobrów. Fot. J. Nowak 

Dolina Biebrzy stanowi ważną ostoję wielu zwierząt związanych ze środowiskiem wodno-
lądowym. Do najważniejszych z nich należą wydra Lutra lutra i bóbr europejski Castor 
fiber. 
 
Bóbr europejski to gatunek ziemnowodnego gryzonia  z rodziny  bobrowatych 
 (Castoridae). Dawniej występował w całej strefie umiarkowanej Europy i Azji, obecnie 
wyginął w wielu regionach Europy. W Polsce jest gatunkiem chronionym. Bobry, 
zamieszkują lasy łęgowe nad strumieniami, jeziorami i rzekami. Te gryzonie o silnie 
rozwiniętych siekaczach, palcach stóp złączonych błoną i z pokrytym łuskami ogonem, 
biegają ociężale na krótkich nogach. Budują, głównie nocą i o zmierzchu, całymi rodzinami  
- tamy, na niewielkich strumieniach i potokach. Przy okazji są sprawcami spiętrzeo i 
podtopieo łąk i lasów. W sposób niezamierzony naprawiają w ten sposób szkody 
wyrządzone przez osuszające grunty melioracje terenów. Dzięki nim powracają śródleśne 
bagna, w tworzonych przez bobry wodach rozpoczynają się procesy torfowiskowe. 
Pożywienie bobrów stanowią latem rośliny przybrzeżne i wodne, zimą  -  zebrane latem 

łyko przeważnie topoli i wierzby.  Drzewa, będące jednym z budulców żeremi, ścinają w okolicach rzek. Kopią nory nad 
rzekami, brzegami jezior. Czasami są to po prostu otoczone wodą kopce z gałęzi i mułu z podwodnym wejściem czyli 
żeremia.  
 

Ciekawostka: Dawniej bobry ceniono ze względu na futro oraz mięso. Z powodu ogona pokrytego łuską kościół 
odpuszczał jedzenie mięsa bobrów  także w czasie postu.  

 
Dolina Biebrzy Fot. J. Nowak 

Przystanek 5 

Współrzędne:  N 53°29'1.55" ; E 22°39'18.72" 

Temat: Ptaki doliny Biebrzy  

 
Rozległa biebrzaoska dolina to jeden z największych w Polsce obszarów wodno-
błotnych, miejsce wyjątkowe w skali Europy. Ze względu na rozległy, 
niedostępny i podmokły obszar, jest prawdziwym „ptasim rajem”. Stwierdzono 
tu obecnośd aż 280 gatunków ptaków w tym ponad 190 lęgowych. Z bardzo 
rzadkimi, podmokłymi torzycowiskami związane są następujące, rzadkie i 
zagrożone gatunki: 
  
 Cietrzew – ten daleki krewny kury domowej przejawiający wyraźny dymorfizm płciowy. Oznacza to, że przedstawiciele 
oby płci różnią się znacząco wyglądem zewnętrznym. Samiec niezwykle barwny, czarny z granatowym, metalicznym 
połyskiem. Jego ciemnobrązowe skrzydła mają dwie białe pręgi, pokrywa podogonowa i podskrzydłowa jest również 
biała.  Dziób czarny lub siwo-brązowy i co ciekawe, upierzony jest aż po palce nogi. Nad okiem koguta zobaczymy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_gatunkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Post
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wyraźny czerwony fragment gołej skóry czyli różę, która w okresie godowym (na wiosnę) wyraźnie się powiększa. Jego 
ogon wygląda jak wachlarz.  Samica cietrzewia popularnie zwana cieciorką jest mniejsza o dominujacej brunatnej barwie 
z gęstymi poprzecznymi rdzawymi prążkami. Kury są mniejsze od kogutów, a młode są podobne do samicy. Ptak ten w 
Polsce jest szczególnie zagrożony. Przyczynia się do tego osuszanie torfowisk i zanik śródleśnych polan i wrzosowisk, na 
których ptak ten odbywa gody czyli tak zwane „toki” Nad Biebrzą można jednak nadal spotkad ponad sto przedstawicieli 
tego skrajnie rzadkiego gatunku. 
 

Ciekawostka: Cietrzew to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków. Polsce mamy zaledwie 2000 do 2500 
osobników. W ciągu ostatnich 30 lat wymarło aż 95% polskiej populacji tego ptaka 
 
Wodniczka - gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny trzciniaków. Zamieszkuje wschodnią Europę   i 
zachodnią Azję po Ural, w pasie klimatu umiarkowanego. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w skali globalnej. Na 
całym świecie żyje zaledwie ok. 20 tys. par, głównie w Polsce, Niemczech, na Białorusi, Litwie,  Łotwie,  Ukrainie, 
Węgrzech i w zachodniej Rosji. Spadek liczebności tego ptaka, a w wielu rejonach nawet jego całkowity zanik 
spowodowany jest przede wszystkim kurczeniem się odpowiednich miejsc lęgowych. Ludzie osuszają tereny podmokłe, 
regulują rzeki, rozbudowują infrastrukturę komunikacyjną i na inne sposoby przekształcają środowisko naturalne. Z 
drugiej strony, łąki bagienne na których zaniechano wypasu bydła lub wykaszania, zarastają trzciną i krzewami, co 
również nie jest korzystne dla wodniczki. W Biebrzaoskim Parku Narodowym między innymi w tym celu organizuje się 
coroczne sianokosy. 
 
Dubelt – Pośredni ptak z rodziny bekasowatych. Wierzch głowy ciemnobrązowy z szerokimi, jasnobrązowymi smugami 
na środku głowy i nad oczami. Wierzch ciała brązowy z czarnobrązowymi plamami. Spód ciała jasny z ciemnym 
prążkowaniem. Ogon rdzawy z białymi krawędziami. Dziób długi, prosty, brązowy z czarnym koocem. Tryb życia tego 
ptaka jest ściśle związany z obszarami błotnymi, gdzie brodząd przy brzegu wody wbija dziób w błoto w poszukiwaniu 
mięczaków i skorupiaków. Następnie chwyta je elastyczną koocówką ogona i wydobywa na powierzchnię.  
 
Łabędzie na Biebrzy. Po prawej platforma do obserwacji ptaków Fot. J. Nowak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadbrzeżne zakrzaczenia –siedlisko wielu gatunków ptaków  Fot. J. Nowak 

 
Przystanek 6 – punkt koocowy    

Współrzędne: N 53° 29' 13,34"; E 22° 38' 42,58"   

Lokalizacja: pole namiotowe BPN "Bóbr"                                                                                                 

Temat: Przyroda atrakcją turystyczną i dydaktyczną. 

 

Rzeka Biebrza od wieków była źrodłem utrzymania miejscowej ludności. Niegdyś korzystano z obfitości ryb, bogactwa 
paszy na łąkach czy mnogości dzikiej zwierzyny. Objęcie tego wyjątkowego zakątka wieloma formami ochrony przyrody, 
sprawiło, że rozwinęła się sied gospodarstw agroturystycznych, które poza noclegami i wyżywieniem oferują 
przyjezdnym możliwośd bycia bliżej natury. Miejsce, tak licznie odwiedzane przez gości, jest dobrą okazją do szerzenia 
wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Gospodarstwa agroturystyczne poza wiedzą przyrodniczą promują często również 
zdrowy tryb życia: zdrową żywnośd i aktywnośd fizyczną.  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_zagro%C5%BCony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura


Ścieżka dydaktyczna opracowana w ramach projektu Złap Równowagę Odkryj Naturę na obszarach NATURA 2000  
Dolina Biebrzy 18.08 -21.08.2011 
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Twierdza Osowiec to jeden z najcenniejszych zabytkowych obiektów na terenie 
Biebrzaoskiego Parku Narodowego. Twierdza – element zespołu umocnieo obronnych 
zachodnich granic imperium rosyjskiego -  została zbudowana na jedynej przeprawie 
przez bagna biebrzaoskie, w najwęższym miejscu doliny Biebrzy.  Obecnie w Twierdzy 
częściowo stacjonuje jednostka wojskowa, częściowo zaś stworzono Muzeum Twierdzy 
Osowiec.  
 

       Twierdza Osowiec Fot. J. Nowak 

Informacje praktyczne: 
 

Do Wrocenia punktu początkowego ścieżki można dotrzed autobusem z Bialegostoku czy Goniądza albo też własnym 
środkiem trasportu. Branża turystyczna w tej okolicy jest w fazie silnego rozkwitu. Zatem łatwo znaleźd tu nocleg w 
gospodarstwie agroturystycznym, albo na polu campingowym. Niezwykle przyjemną formą spływu jest też wynajęcie 
barek posiadajacych zadaszone przestrzenie. Wtedy niezależnie od pogody można w wolnym rytmie spłynąd w dół. Taka 
podróż jest dłuższa, ale może dostarczyd wielu wrażeo i spotkao z tutejszą fauną. 
 
Biebrzę warto odwiedzid zimą. Wtedy zamarznięte rozlewiska pozwalają pieszo spenetrowad zwykle niedostępne tereny. 
Przydadzą nam się wtedy wysokie buty lub ocieplane kalosze ze sznurowaną cholewą za którą nie wciśnie się śnieg. Jeśli 
odwiedzamy Biebrzę latem to nie możemy zapomnied o kaloszach lub nawet woderach (gumowych spodniobutach) 
Najważniejsze jednak jest posiadanie lornetki, lunety oraz aparatu fotograficznego wyposażonego w szybką migawkę i 
teleobiektyw.  
 
Ciekawe wydarzenia:  
W sierpniu każdego roku odbywają się nad Biebrzą  Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk 
dla przyrody "Biebrzaoskie Sianokosy" organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem. 
 
 


