
Lekkim 
krokiem 
przez park 

Ciesz się przyrodą Szkocji rozsądnie 
Każdy ma prawo korzystania z większości terenów ziemnych i 
wód śródziemnych pod warunkiem, że zachowuje się rozsądnie. 
Prawa i obowiązki wyjaśnione są szczegółowo w szkockim 
kodeksie postępowania na łonie przyrody (Scottish Outdoor 
Access Code). 

Jedną czwartą obszaru 
Szkocji pokrywają 
rodzime lasy 

Dzikie serce Szkocji to 
dzikość na wyciagnięcie ręki 

Ostoja dla rzadkich i 
zagrożonych gatunków 
w Wielkiej Brytanii  

Tu znajdują się 
najwyższe masywy 
górskie w Wielkiej Brytanii  
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Kempingi i śmieci 
Namiot radzimy rozstawić z dala od
samochodów, dróg i zabudowań. Grupa
osób powinna być nieliczna i przenosić się
co kilka dni w inne miejsce. Wszelkie
ślady po obozowisku oraz śmieci należy
usunąć. Należy zabrać ze sobą wszystko
co się ze sobą przyniosło.

Gotowanie na 
świeżym powietrzu 
Prosimy korzystać z kuchenki zamiast 
otwartego ognia. Aluminiowe tacki do 
grilla należy ustawiać na trwałym, niepalnym 
podłożu, np. na kamieniach, piasku lub żwirze. 

Ogniska
Nigdy nie należy rozpalać ognisk w okresie 
długotrwałej suszy, w lasach lub na glebie torfowej. 
Nigdy nie wolno ścinać lub niszczyć drzew. 
Ogniska muszą być małe i pod stałą kontrolą. 
Na zakończenie trzeba się upewnić, że ogień 
jest w pełni wygaszony i wszelkie ślady zatarte.  

Toalety
Należy korzystać z toalet tam, gdzie są one 
dostępne. Jeśli ich nie ma, trzeba wykopać 
w ziemi dołek i dokładnie zakopać odchody 
z dala od budynków i terenów zaludnionych. 
Mocz należy oddawać w odległości co najmniej 
30 kroków od jezior, rzek i strumieni. 

Psy
Na terenach występowania ptaków gniazdujących 
naziemnie, w okresie od kwietnia do sierpnia psy 
należy trzymać na krótkiej smyczy lub przy nodze. 
Prosimy unikać terenów zajmowanych przez 
zwierzęta hodowlane – zwłaszcza młode. Psie 
odchody należy sprzątać wyrzucając je do kosza 
lub zabierając ze sobą. Na bardziej odludnych 
terenach odchody wystarczy usunąć ze ścieżki.

Ciesząc się urokami przyrody, 
należy przede wszystkim 
pamiętać o tym, by: 
• Być odpowiedzialnym za własne czyny
• Szanować dobro innych
• Dbać o środowisko

Dalsze informacje można uzyskać na stronie  
www.cairngorms.co.uk prowadzonej przez 
Zarząd Narodowego Parku Cairngorms.


