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CZY PRZEŻYJE PRZYRODA 
NA ŚNIEŻCE?

Śnieżka  
(1 603 m)

DO 5000 OSÓB 
DZIENNIE 0 °C 

Odwiedzając Karkonoski Park Narodowy zacho-
wujmy się jak w gościach u najlepszych przyjaciół.

JAK MOŻESZ POMÓC PRZYRODZIE  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO?

Wędruj tylko po oznakowanych  
szlakach.  
Przyroda zniszczona przez tłumy turystów 
regeneruje się tu wolniej, niż w innych 
regionach Czech i Polski. 

Zabierz ze sobą śmieci.  
Żaden turysta nie jest ciekawy, co tu 
pozostawił ktoś inny. Śmieci zostawione  
w górach rozkładają się dłużej, niż gdzie-
kolwiek indziej.

Psa prowadź zawsze na smyczy.  
Psa, nawet posłusznego, prowadź  
na smyczy. Może on być niebezpieczny 
dla dzikich zwierząt, wystraszyć turystów 
i inne psy.

Zostaw kamienie tam, gdzie leżą.  
Tutejsze kamienne rumowiska mają 
specyficzną strukturę. Kszałtuje je mróz 
i woda od ponad 10 000 lat. Nie buduj 
kamiennych figurek ani innych „dzieł 
sztuki”. 

Dziękujemy i życzymy miłego wędrowania!



Tłumy ludzi w cennej tundrze
Najwyższy, najchłodniejszy i jednocześnie najlicz-
niej odwiedzany – to właśnie szczyt Śnieżki. 
Codziennie wchodzi na niego 5 000 osób, czasem 
nawet dwa razy tyle. Gdyby  spotkali się tam 
wszyscy turyści z całego dnia jednocześnie, nie 
mogliby wyprostować rąk bez wzajemnego doty-
kania  się. To wszystko na powierzchni mniejszej 
niż stadion piłkarski. 

Śnieżka jest domem karkonoskich endemitów, 
które żyją tylko tu, w Karkonoszach oraz 
gatunków, których ojczyzną jest daleka północ 
Europy lub Alpy.

W GÓRACH WSZYSTKO ROŚNIE POWOLI

Regeneracja przyrody na Śnieżce oraz w innych miej-
scach położonych na zbliżonej wysokości trwa około 
3 razy dłużej niż gdzie indziej. Dotyczy to również 
czasu rozkładu pozostawionych tu śmieci, ponieważ 
okres wegetacyjny w górach jest 3 razy krótszy. 

Co pomoże przyrodzie?
Około 60 % zwiedzających przyjechało w Karkonosze 
przede wszystkim dlatego, że jest tu park narodowy. 
Czy cieszysz się z wycieczki wśród pięknej i wyjątko-
wej przyrody? A co, jeżeli w przyszłym roku przyroda 
zostanie zniszczona przez tłumy turystów? Pomóż 
przetrwać karkonoskiej przyrodzie! To proste...

TRZYMAJ SIĘ OZNAKOWANYCH 
SZLAKÓW! 

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI!
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Długość okresu wegetacyjnego w mieście i w górach


