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KIERUNEK NATURA 
Na terenach chronionych udało się wyeliminować lub ograniczyć większość nega-
tywnych efektów działalności człowieka. Miejsc przyrodniczo cennych nie da się 
zamknąć na turystykę – i nie o to chodzi. Dobrze zachowane, unikatowe walory przy-
rodnicze przyciągają coraz więcej turystów, a ich obecność często decyduje o kierun-
kach wycieczek.  Jednocześnie wizyty te nie pozostają bez wpływu na naturę. Rejony 
najcenniejsze przyrodniczo, jak żadne inne, są szczególnie wrażliwe na negatywne 
wpływy turystyki. Zastanowić się trzeba zatem, jak kształtować turystkę przyjazną 
środowisku. Jak uwzględniając potrzeby jej rozwoju i nie narażając środowiska 
na straty mądrze udostępniać te obszary? Włączanie funkcji edukacyjnych do oferty 
turystyki przyrodniczej oraz udostępnianie miejsc mniej wrażliwych, o większej tole-
rancji na zmiany w środowisku wydaje się być jednym z takich rozwiązań. Niezwykle 
ważnym jest, aby każdy z nas wybierając się na wycieczkę na łono natury, wiedział jak 
pozytywnie wpływać na otaczający nas świat i wypoczywać odpowiedzialnie, spędza-
jąc wolny czas w sposób przyjemny i pożyteczny dla siebie i natury.

Północno-wschodnia Polska to unikatowe przyrodniczo obszary cechujące się uroz-
maiconą rzeźbą terenu i dużą różnorodnością form morfologicznych, w tym występo-
waniem dużej ilości jezior i cieków wodnych powiązanych ze sobą szlakami wodnymi 
oraz znaczną lesistością. Obszar Warmii i Mazur jest jednym z częściej odwiedzanych 
obszarów Polski bez względu na sezon turystyczny. Fundacja Ochrony Wielkich Je-
zior Mazurskich wspólnie z parkami krajobrazowymi Warmii i Mazur przygotowała 
projekt ochrony najcenniejszych siedlisk i gatunków. Dzięki nowopowstałej małej ar-
chitekturze turystycznej, ograniczymy zwiedzanie jedynie do wyznaczonych miejsc, 
umożliwiajc jednocześnie bliższy niż dotychczas  kontakt z przyrodą. 
„Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Po-
morza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” 
to projekt ponadregionalny. Uczestniczą w nim parki krajobrazowe położone  
na Warmii i Mazurach, ale granice części z nich sięgają Pomorza i Kujaw. Powstała  
w wyniku realizacji projektu mała infrastruktura uporządkuje ruch turystyczny umoż-
liwiając pogodzenie wymagań ochrony przyrody z oczekiwaniami turystyki przyrod-
niczej. Ruch turystyczny na udostępnionych i zabezpieczonych trasach i obiektach 
zapewni ochronę najcenniejszych i najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków, które 
są przedmiotem ochrony w ramach obszarów Natura 2000. W ramach projektu zo-
stały wytyczone nowe ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne, a istniejące zostały 
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odnowione i oznakowane. Powstały pomosty, wieże obserwacyjne i czatownie, umoż-
liwiające oglądanie cennych siedlisk i chronionych gatunków zwierząt. Zbudowane 
kładki piesze umożliwiają wejście „suchą stopą” w trudno dostępne miejsca. Przyrod-
niczą ofertę turystyczną uatrakcyjniły nowe obiekty eksponujące także walory histo-
ryczne i kulturowe.

W rozwiązaniach projektowych obiektów i urządzeń turystycznych korzystaliśmy 
głównie z materiałów pochodzenia naturalnego i przyjaznych środowisku. Realizacja 
projektu przyczyniła się do utrzymania i przywrócenia właściwego stanu siedlisk oraz 
poprawy warunków bytowania gatunków na terenach chronionych północno-wschod-
niej Polski m.in. bąka, bielika, błotniaka stawowego, zimorodka, łabędzia niemego, 
dzięcioła czarnego, wilka, skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, torfowisk wyso-
kich, torfowisk przejściowych i trzęsawisk, grądu środkowoeuropejskiego i subkon-
tynentalnego. Wzmocniliśmy także  walory turystyczno-rekreacyjne tych obszarów. 
W ramach projektu działaliśmy na terenie ośmiu parków krajobrazowych wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego: 

• W Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej zorganizowaliśmy ścieżkę  
edukacyjną „Ptasi raj” z wyjściem na rezerwat Zatoka Elbląska. W ramach ścież-
ki wybudowaliśmy pomost na Zalewie Wiślanym, zakończony tarasem  
z czatownią do obserwacji ptaków. 
• W Mazurskim Parku Krajobrazowym  zrekonstruowaliśmy trzy wieże do 
obserwacji ptaków i kładkę nad jeziorem Łuknajno. Zmodernizowaliśmy kładki, 
pomosty widokowe i oznakowaliśmy ścieżki przyrodnicze w rezerwatach przyro-
dy Zakręt, Królewska Sosna i Krutyń.
• W Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej zrewitalizowaliśmy park  
podworski w Bludziach, odnowiliśmy także wieże obserwacyjne w Będziszewie 
i Ostrówku.
• W Welskim Parku Krajobrazowym  wybudowaliśmy ścieżki edukacyjne w re-
zerwacie Piekiełko i we wsi Murawki, powstała także ścieżka w pobliżu zabytko-
wych kurhanów.  Wybudowaliśmy wieże obserwacyjne przy rezerwatach Jezioro 
Neliwa i Ostrów Tarczyński oraz pomost przyjazny kajakarzom na Jeziorze 
Lidzbarskim.
• W Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich 
wytyczyliśmy wiele kilometrów ciekawych szlaków historyczno - przyrodniczych, 
wybudowaliśmy wieże widokowe, pomost, wiaty.
• W Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym powstała ścieżka tury-
styczna „Źródła Brynicy”. 
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• W Brodnickim Parku Krajobrazowym wybudowaliśmy wieżę obserwacyjną 
przy okresowo zalewanym torfowisku, pozwalającą na obserwacje ornitologiczne.

Inicjatywę przygotowania projektu podjął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zapraszając do  współpracy Fundację, Urzędy 
Marszałkowskie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego 
oraz parki krajobrazowe. W styczniu 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące 
wspólnych działań parków. Pozyskiwanie środków unijnych okazało się łatwiejsze, 
dzięki zawiązaniu tej szerokiej współpracy. Beneficjentem, a zarazem koordyna-
torem projektu została Fundacja, która wspólnie z ośmioma parkami opracowała 
i złożyła wniosek o dofinansowania projektu w kwietniu 2012 r. Wniosek przeszedł 
pozytywnie trzystopniową weryfikację trwająca niemal rok i uzyskał wysoką ocenę 
w konkursie. Wspólny projekt uplasował się na trzeciej pozycji, spośród 74 projektów 
złożonych z całego kraju. Skorzystano również z możliwości pozyskania dodatkowych 
środków na realizację projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Umowy na kwotę 2 808 561 zł zostały zawarte w marcu 2013 
roku, projekt uzyskał 100 % dofinansowania. 
Ze źródeł Unii Europejskiej w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko pozyskano dofinansowanie pokrywające 85% kosztów realiza-
cji projektu. Przedmiotem wsparcia w ramach środków POIiŚ jest przede wszystkim 
czynna ochrona przyrody na obszarach chronionych, w tym działania prowadzące 
do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodno-
ści biologicznej. Priorytet stanowią działania związane z ochroną gatunków i siedlisk  
w ramach sieci Natura 2000. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jako 
Instytucja Wdrażająca dla projektów realizowanych w ramach V priorytetu POIiS, 
wspiera przedsięwzięcia polegające na ukierunkowaniu aktywności turystycznej  
na obszarach występowania zagrożonych siedlisk i gatunków, poprzez budowę lub 
modernizację małej infrastruktury turystycznej.

Już na etapie realizacji  prac budowlanych na terenach cennych przyrodniczo, dbali-
śmy, by zminimalizować negatywne oddziaływanie na przyrodę. W fazie projektowej 
planowanego przedsięwzięcia wszystkie uwarunkowania dotyczące wykonania prac 
tj. dokładna lokalizacja, szczegóły techniczne projektu, termin i sposób prowadzenia 
robót budowlanych, stopień ingerencji w środowisko wodne i lądowe zostały szczegó-
łowo przeanalizowane. Przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę chłonność turystyczną 
poszczególnych siedlisk, planując usytuowanie obiektów z dala od miejsc szczególnie 
cennych przyrodniczo i wrażliwych na zakłócenia spowodowane obecnością człowie-
ka. Miejsca lokalizacji obiektów wybraliśmy jednocześnie z uwagi na zdiagnozowany 
problem nadmiernego i nieukierunkowanego ruchu turystycznego, w tym największe 
straty zasobów przyrodniczych występujące na skutek dużej presji turystycznej. 
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W fazie realizacji inwestycji szczególną uwagę zwracaliśmy na istniejącą szatę roślin-
ności, możliwie minimalne przekształcanie i wykorzystanie elementów przyrodniczych.  
Z uwagi na występowanie rzadkich gatunków ptaków prace inwestycyjne prowadzone 
były poza sezonem lęgowym.  Projekt zyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Na kolejnych stronach publikacji, pragniemy pochwalić się tym wspólnym sukce-
sem i zachęcić do odwiedzenia wyjątkowych miejsc na Warmii, Mazurach, Pomorzu  
i Kujawach.

www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl
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widoki na Zalew Wiślany • dawne nadmorskie klify • domy pod-
cienowe • Elbląg • „Bażantaria” • buczyna pomorska • gatunki gór-
skie • szlak wędrówek ptaków
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – Bieszczady Północy 
- położony jest między Żuławami, Zalewem Wiślanym i Warmią. 
Obszar ten zachwyca pięknymi krajobrazami. Zagłębiając się  
w wąwozy, którymi płyną malownicze strumienie, spacerując  
po bukowych lasach, i podziwiając Zalew Wiślany wraz z unika-
tową Mierzeją Wiślaną, przyjemniej upływa czas. Znaczne pofał-
dowanie tego terenu przypadnie do gustu również energicznym 
turystom szukającym mocniejszych wrażeń i wyzwań. Górujące 
nad Zalewem Wiślanym szczyty Wysoczyzny Elbląskiej oferu-
ją malownicze panoramy. Ten kto raz pozna to miejsce, wraca  
w te niewątpliwie ciekawe strony.
Kierujmy kroki w stronę Wysoczyzny Elbląskiej, w przeciwnym 

kierunku grozi depresja….
Płaskie Żuławy Wiślane i pagórkowata Wysoczyzna Elbląska,  
to dwie bliskie, a tak kontrastowe krainy. Położone poniżej pozio-
mu morza Raczki Elbląskie (1,8 m p.p.m) zaledwie 20 km dzieli 

Trasy udostępniane 
zwiedzającym:  
4 ścieżki przyrodni-
cze – 16 km,  
10 tras rowerowych 
– 325 km,  
3 szlaki piesze –  
26 km
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od jednego z wyższych wzniesień Wysoczyzny Elbląskiej – Srebr-
nej Góry (198,5 m n.p.m).
Park warto odwiedzić ze względu na niezwykle zróżnicowane 
obszary obejmujące tereny zalewowe (równina pomiędzy Zale-
wem Wiślanym a podnóżem Wysoczyzny), strefę krawędziową  
z ciekawymi formami erozyjnymi związanymi z dużym spadkiem 
terenu (wąwozy oraz cieki) i obszar położony na wierzchowinie 
wysoczyzny. Różnorodność krajobrazu od terasy nad Zalewem Wi-
ślanym, przez strefę krawędziową, aż do Wysoczyzny Elbląskiej 
jest największą wartością Parku. Tę niezwykle urozmaiconą rzeź-
bę terenu Wysoczyzny najlepiej obserwować wczesną wiosną lub 
późną jesienią, kiedy to roślinność nie przesłania bogactwa form 
morfologicznych.
Roślinność Parku to przede wszystkim dorodne lasy liściaste,  
ze szczególnie cennym i dobrze wykształconym zbiorowiskiem bu-
czyny pomorskiej, chronionej między innymi w rezerwacie „Buki 
Wysoczyzny Elbląskiej”. To także obecność rzadkich na północy 
Polski gatunków podgórskich, reprezentowanych między innymi 
przez pióropusznik strusi, skrzyp olbrzymi, widłak wroniec, żebro-
wiec górski, przetacznik górski, olszę szarą i wiele innych gatunków. 

PUNKTY POSTOJU
Ścieżka edukacyjna „Ptasi Raj” z wyjściem  
na rezerwat Zatoka Elbląska
Znajdująca się w otulinie parku przybrzeżna strefa Zalewu Wi-
ślanego oraz Zatoka Elbląska to siedlisko licznych i rzadkich ga-
tunków ptaków wodno-błotnych. Przez teren ten przebiega ważny 
w skali Europy skandynawsko-iberyjski szlak wędrówek ptaków. 
W ornitologicznym rezerwacie przyrody „Zatoka Elbląska”, obej-
mującym swoim zasięgiem Zatokę Elbląską i północną część Wy-
spy Nowakowskiej, wśród trzcin gniazduje około 84 gatunków 
ptaków. Z inicjatywy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblą-
skiej miłośnikom fotografii przyrodniczej i coraz popularniejszego 
podglądania ptaków, przygotowano idealne miejsce do rozwijania 
tej pasji. W ramach ścieżki edukacyjnej „Ptasi Raj” z wyjściem  
na rezerwat Zatoka Elbląska zbudowano pomost przez trzci-
nowisko na Zalewie Wiślanym, zakończony tarasem wido-
kowym z czatownią do obserwacji ptaków występujących  
w rezerwacie. Pomost zbudowano z materiałów przyjaznych 
środowisku - zastosowano drewno i nowoczesne materiały po-

W okolicy: Kanał 
Ostródzko –Elbląski 
prowadzi przez 
dwie krainy geo-
graficzne – Żuławy 
Wiślane i Pojezierze 
Iławskie. Pokonywa-
nie trasy umożliwia-
ją śluzy i pochylnie 
ze specjalnie 
skonstruowanymi 
szynami, transpor-
tujące statki po 
suchym ladzie.



10

chodzące z recyklingu odpadów. Odwiedzając  
to miejsce można dowiedzieć się więcej na temat 
występującej tu awifauny, zbiorowisk roślinnych 
oraz ssaków. Korzystanie ze ścieżki pozwala odkry-
wać uroki tego wyjątkowego miejsca, bez szkody 
dla ptaków, dla których obecność obserwatorów 
nie będzie już uciążliwa. Ścieżkę można odwiedzać 
przez cały rok, ale najlepszym terminem wycieczek 
jest okres od kwietnia do października. Szczególnie 
wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków łatwo 
można zaobserwować wiele gatunków ptaków. 
Warto zabrać ze sobą lornetkę. 

Należy pamiętać, że użytkowników obiektu obowią-
zują pewne zakazy: cumowania do pomostu, kąpie-
li i połowu ryb.
 
Rozmaite towarzystwa turystyczne propagują walo-
ry terenów wysoczyzny już od XIX w.
Obszar Parku stwarza możliwość wyboru różnych 
form rekreacji czynnej, od turystyki pieszej, rowe-
rowej, konnej po sporty zimowe. Długość wycie-
czek i ich przebieg zależy wyłącznie od indywidu-
alnej inwencji, kondycji i możliwości czasowych.  

NA SKRÓTY
• Punkty widokowe przy krawędzi wysoczyzny, 
z których roztaczają się piękne widoki na sąsia-
dujące z parkiem Żuławy Wiślane, Zalew Wiślany  
i dalej Mierzeję Wiślaną.
• Fragmenty zbiorowisk leśnych chronione w re-
zerwatach: „Buki Wysoczyzny Elbląskiej”, „Ka- 
dyński Las”, Dolina Stradanki” oraz „Nowinka”.
• Domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wiel-
kim - typ dużych wiejskich budynków miesz-
kalnych, z charakterystycznym wielosłupowym 
podcieniem wysuniętym przed zasadniczą część  
budynku, mają one zazwyczaj konstrukcję  
szkieletową z drewna, wypełnioną czerwoną  

Kamionek Wielki - dom podcieniowy

Połów o poranku na zatoce Elbląskiej

Widok na czatownię w Ptasim Raju
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cegłą lub otynkowaną.
• Elbląska Starówka to miejsce, które koniecznie  
trzeba odwiedzić będąc w mieście lub okolicy.
• Bażantarnia – park na północnych obrzeżach  
Elbląga, górzysty, poprzecinany głębokimi  
wąwozami, prowadzą przez niego liczne trasy  
turystyczne.
• Święty Kamień  - potężny głaz narzutowy  
leżący w wodach Zalewu Wiślanego, w kierunku 
wschodnim od Tolkmicka.
• Kadyny - dawny pałac wraz z zabudowaniami  
gospodarczymi i dawną stadniną koni (ostatni  
właściciel cesarz Wilhelm II), zabudowania  
dawnej Cesarskiej Majoliki, cegielnie, ponad 
700 letni pomnikowy dąb im. Jana Bażyńskiego  
i rezerwat z wieloma wiekowymi drzewami.
• Naturalny układ osadniczy rozsianych po wy- 
soczyźnie folwarcznych miejscowości z parkami, 
alejami, domami podcieniowymi, kapliczkami  
i krzyżami przydrożnymi.
• Głębokie wąwozy i jary, malownicze strumie-
nie - dynamiczna rzeźba charakteryzująca stre-
fę krawędziową wraz z wąwozami uchodzących  
do Zalewu Wiślanego potoków: Suchacza,  
Kamienicy, Stradanki, Grabianki oraz urokliwie 
położonymi miejscowościami: Kadynami, Sucha-
czem, Kamionkiem Wielkim i Tolkmickiem.
• Dawne nadmorskie klify stanowiące pamiątkę  
po działalności morza sprzed blisko 6000 lat.  
Od strony Zalewu Wiślanego pomiędzy Elblą- 
giem a Fromborkiem znajduje się dawne wy- 
brzeże klifowe oddalone dziś od brzegu morza.  
Jest to już klif martwy, gdyż zbocza te nie są już  
bezpośrednio podcinane.

„Srebrna Riwiera” w Kadynach 
nad Zalewem Wiślanym

Barokowy kościół w Łęczu

Meandry Srebrnego Potoku  
w „Bażantarni”
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„Mazurskie morze” • J. Łuknajno • sosnowe lasy Puszczy Piskiej • 
rzeka Krutynia • 11 rezerwatów przyrody • jeziorka dystroficzne • 
obserwacje ptaków • aleje przydrożne • mazurska zabudowa
Mazurski Park Krajobrazowy - malowniczy krajobraz polodowco-
wy, porośnięte lasami faliste pagórki i rozległe równiny, torfowiska, 
rzeki i jeziora. Park położony w samym sercu Mazur, jest jednym 
z najstarszych i największych w Polsce. Obejmuje region o wyjąt-
kowej odrębności i  swoistości, zarówno pod względem przyrod-
niczym, jak i  kulturowym. Wynika to z  przeszłości geologicznej 
i historycznej tej pięknej ziemi. Wywiera niezapomniane wrażenie, 
skłaniając do radości i zachwytów, zadumy i kontemplacji.

 
PUNKTY POSTOJU
„Alicja”, „ Adam” i  „Włodek” - wieże widokowe nad J. Łuknajno 
Położone ok. 5 km od Mikołajek jezioro Łuknajno to duży 
(680 ha) i bardzo płytki akwen (średnia głębokość 60 cm), bę-
dący ważną ostają ptactwa wodno-błotnego. Przyrodnicy na-
liczyli tu aż 175 gatunków ptaków. To unikatowe miejsce  
zyskało status rezerwatu biosfery UNESCO. Od lat przyjeżdża-
ją tu przyrodnicy z  kraju i  zagranicy, zafascynowani bogactwem 

Trasy udostępniane 
zwiedzającym:  
5 ścieżek przyrodni-
czych – 20 km;  
5 tras rowerowych – 
85 km;  
szlak kajakowy rzeki 
Krutyni – 102 km
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awifauny. Na jeziorze zwanym łabędzim, zatrzymują się kolonie 
łabędzi podczas przelotów. Na nieprzystępnych brzegach ptasie-
go królestwa stanęły trzy drewniane wieże, które pełnią funkcję 
punktów widokowych i obserwacyjnych. Długa na 100 me-
trów kładka pozwala na wejście do jednej z wież przez podmo-
kłe zarośla wierzbowe bez względu na porę roku i stan wody. 

Do wieży „Włodzimierz”  w miejscowości Łuknajno, dojedzie-
cie z Mikołajek ulicą Łabędzią, asfalt kończy się na skraju mia-
sta dalej prowadzi droga żwirowa, przez mostek nad przesmy-
kiem łączącym jezioro Łuknajno ze Śniardwami, tu tuż przy 
Folwarku Łuknajno, za tablicą rezerwatu po lewej rozpoczyna 
się trasa, która po 200 metrach doprowadzi Was do „Włodka”. 

Do wieży „Alicja” dotrzecie z Mikołajek tą samą drogą szutrową, 
po 2,5 km za miastem naprzeciwko parkingu leśnego, po lewej 
znajduje się tablica rezerwatu Jezioro Łuknajno, rozpoczynająca 
się przy niej ścieżka prowadzi przez łąkę do „Alicji” (ok. 800 m). 
 
Wieża „Adam” - ruszając z Mikołajek w stronę Giżycka, tuż  
za miastem ok. 300 m od zakończenia terenu zabudowanego, 
znajduje się tablica kierunkowa do rezerwatu, skręcając w prawo 
na drogę gruntową, po ok. 1,6 km staniecie u stóp wieży „Adam”.
  
Ścieżki przyrodnicze w okolicy wsi Krutyń 
Na nowo oznakowane zostały cztery ścieżki przyrodnicze w zna-
nych rezerwatach przyrody w sąsiedztwie wsi Krutyń. Rezerwaty 
Zakręt, Królewska Sosna, Krutynia chronią unikatowe jeziorka 
dystroficzne, dorodne drzewostany sosnowe oraz górny odcinek 
rzeki Krutyni. Są stałym punktem na mapie każdego obserwatora 
mazurskiej przyrody.  Wyznaczone w terenie trasy, barwne tablice 
z interesującymi informacjami oraz elementy małej architektury 
dają możliwość samodzielnego odbycia fascynujących wycieczek 
i miłego spędzenia czasu w otoczeniu przyrody. Jeziorka dystro-
ficzne oglądać można z pomostów widokowych, a po drewnianej 
kładce wejść na teren podmokłego torfowiska. Co najważniejsze, 
korzystając z pomostów i kładek, rezerwaty można zwiedzać bez 
szkody dla roślinności, nie zadeptując rosiczki czy innych cieka-
wych roślin.  

J. Łuknajno jest objęte 
strefą ciszy, nie wolno 
po nim pływać nawet 
kajakiem, nie złowicie 
tu także ryby. Warto 
zobaczyć duże zloto-
wiska ptaków,  
np. łabędzi, gęsi i ka-
czek na jeziorze.
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Na terenie Parku wyznaczono 5 głównych tras 
rowerowych oraz 5 ścieżek przyrodniczych. Roz-
poczynają się we wsi Krutyń, pod siedzibą parku, 
prowadząc do najciekawszych i najpiękniejszych 
miejsc. Trasy zostały oznakowane w terenie i opisa-
ne w krótkich informatorach, w które zaopatrzyć się 
można wyruszając w drogę. Każda ścieżka przyrod-
nicza może być i w praktyce jest trasą rowerową.  

NA SKRÓTY
• Park położony jest w większości na terenie Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich, w części zachodniej 
na Pojezierzu Mrągowskim, a w części południowej 
na Równinie Mazurskiej. Swoimi granicami obej-
muje największe w Polsce jezioro Śniardwy, zwane 
„mazurskim morzem”. 
• Wody płynące Parku reprezentuje rzeka Kru-
tynia, która jest fragmentem znanego szlaku  ka-
jakowego liczącego ponad 100 km długości. 
Malowniczo położona o krętym biegu i licznych  
meandrach, łatwa do przepłynięcia i dostępna dla 
każdego.  Szlak można pokonać na dowolnie wy-
branych odcinkach. W okolicy bogata oferta lokal-
nych firm kajakowych, zaprasza do korzystania  
z uroków Krutyni.
• Prom na linie w miejscowości Wierzba k. Miko-
łajek, kursuje po jeziorze Bełdany. Jedyny czynny 
prom na wodach jezior mazurskich jest nie tylko 
atrakcją turystyczną, ale pozwala także skrócić dro-
gę osobom jadącym z Mikołajek do Popielna lub 
Niedźwiedziego Rogu. Prom pokonuje odległość 
około 360 metrów, podróż trwa 10 minut. 
• Śluza w Guziance pomiędzy jeziorami Bełdany  
i Guzianka Mała z połowy XIX w. to ważny wę-
zeł komunikacyjny na szlaku Wielkich Jezior 
Mazurskich.
• Ekscytujące spektakle przyrody - jesienne rykowi-
ska jeleni w Puszczy Piskiej, sejmiki bocianów przed 
odlotem do Afryki, żurawi klangor oraz spotkania 
oko w oko z łosiem, rysiem, bielikiem pozostają  

Startujące do lotu łabędzie  
na jeziorze Łuknajno

Zimorodek na górnym odcinku 
rzeki Krutyni

W rezerwacie przyrody „Zakręt” 
gnieżdżą się licznie gągoły
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na długo w pamięci. 
• Niezapomniane widoki na jeziorka dystroficzne - 
małe, bezodpływowe, śródleśne jeziorka o kwaśnej, 
brunatnej wodzie, zarastające roślinnością torfowi-
skową, z osobliwą owadożerną rosiczką oraz pływa-
jącymi wyspami torfowiskowymi. 
• „Zakochana Para”- najsłynniejszy mazurski 
pomnik przyrody. Para drzew, gdzie dąb obejmu-
je koronami sosnę, rośnie ok. 1 km na zachód  
od wsi Krutyń.
• Znikające krajobrazy mazurskiej wsi - malowni-
cze aleje przydrożne ocienione okazałymi drzewami 
i tradycyjne budownictwo mazurskie wykorzystują-
ce naturalne surowce, jak: kamień polny, czerwona 
dachówka ceramiczna, cegła ceramiczna, drewno. 
Zabytkowe zabudowania mazurskie zachowały się 
we wsiach Lipowo, Klon, Zgon, Ukta.
• Gałkowo – konna wieś, znana z hodowli koni oraz 
zawodów i pokazów jazdy konnej.
• Zabytki architektury sakralnej - klasztor staro-
obrzędowców i drewniana  cerkiew prawosławna 
w Wojnowie nad Jeziorem Duś, kościoły gotyckie  
i neogotyckie w Nawiadach, Ukcie, Wejsunach.
• Ponad sto starych cmentarzy na terenie parku.
Charakterystyczne dla cmentarzy są widoczne  
z daleka kępy drzew, położenia na wzniesieniach 
lub w okolicach jezior. Cmentarze ewangelic-
kie w miejscowościach: Ukta, Krutyń, Bobrów-
ko, Wojnowo oraz cmentarze staroobrzędowców  
w Wojnowie, Gałkowie i Iwanowie. 
• Ośrodek rehabilitacji bocianów przy sie-
dzibie parku w Krutyni oraz Muzeum  Przy-
rodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowe-
go z ekspozycją przyrodniczą, fotograficzną  
i plastyczną prezentowaną w zabytkowej stodole 
mazurskiej.

Widok na rezerwat przyrody  
„Jezioro Łuknajno”

Wąsatka to rzadki ptak  
gnieżdżący się w trzcinach

Zachód słońca nad  
Jeziorem Mokrym
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Puszcza Romincka • dolina Błędzianki • Mazury Garbate • polska 
tajga • relikty polodowcowe • surowy klimat • zróżnicowana 
rzeźba terenu • rozlewiska bobrowe • ryś
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej – gęste bory porastające 
polodowcowe wzgórza, urokliwe puszczańskie rzeczki, podmokłe 
uroczyska, a wśród nich rezerwaty przyrody. Jego unikatowość 
tworzy charakterystyczna dla krain północnych przyroda i nie-
powtarzalny krajobraz polodowcowy. Park na pograniczu Mazur 
i Suwalszczyzny, w najbardziej na północny wschód wysuniętym 
zakątku województwa warmińsko-mazurskiego, rozciąga się mię-
dzy Gołdapią a Żytkiejmami.  Obejmuje polską część, ciągle dzi-
kiej i zagadkowej Puszczy Rominckiej. Kto raz wejdzie w rominc-
kie knieje, ten nie zapomni tej wędrówki.
Puszcza Romincka to część Mazur Garbatych, podzielona między 
Polskę i rosyjski Obwód Kaliningradzki. Bogate urzeźbienie (lokal-
ne deniwelacje wynoszą do 60 metrów) wraz z ostrym klimatem 
odpowiedzialne są za wykształcenie zbiorowisk charakterystycz-
nych dla lasów dalekiej północy. Na pierwotny, dziki charakter 
tej krainy „pracują” też bobry. Poprzegradzane bobrzymi tamami 
strumienie pozamieniały te tereny w pełne tajemniczego piękna 
leśne rozlewiska. Przez puszczę przepływają ładne krajobrazowo 
rzeki: Błędzianka i Bludzia. Na obrzeżach Puszczy znajduje się kil-
ka jezior: Gołdap, Czarne, Pobłędzie, Linowo, Ostrówek. Puszcza 
przez wieki była ulubionym terenem władców i przywódców, to tu 
ruszali na łowy grubego zwierza. Pozostaje ona nadal ważną ostoją 
zwierzyny: jeleni, łosi, dzików, wilków i szczególnie rzadkich rysi. 

Trasy udostępniane 
zwiedzającym:  
10 ścieżek przyrod-
niczych - 50 km,  
4 szlaki piesze -  
102 km,  
szlaki rowerowe - 
88,6 km
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PUNKTY POSTOJU
Ścieżka przyrodnicza „Na skraju puszczy”  
Dubeninki-Stańczyki - trasa szutrowa, wymagająca, ozna-
kowana znakami czarnymi, pokrywa się częściowo z czerwo-
nym szlakiem pieszym wiodącym z Gołdapi do Stańczyk. Tra-
sa przygotowana z myślą o turystach rowerowych, którzy mają 
doświadczenie w jeździe terenowej. Prowadzi po drogach polnych 
i leśnych, miejscami piaszczystych. Trudy wycieczki rekompen-
sują piękne widoki Puszczy Rominckiej oraz doliny Błędzianki. 
Ścieżka zaczyna się w Dubeninkach (przy budynku Gminnego 
Centrum Kultury), a kończy pod mostami w Stańczykach. Liczy 
15 km długości. Tablice przystankowe opisują przyrodę, kulturę  
i historię tych terenów.
Wieża widokowa w Będziszewie, w ramach ścieżki przyrodniczej 
„Na skraju puszczy”
Będziszewo położone jest przy drodze 651, pomiędzy Dubenin-
kami i Żytkiejmami. Jadąc tą drogą z Dubeninek trzeba skręcić  
w Błąkałach w lewo. Wieża znajduje się 1,8 km dalej, przy drodze 
żwirowej biegnącej przez wieś. Ze szczytu położonej na wzniesie-
niu, drewnianej 9 metrowej wieży, roztacza się widok na piękną 
panoramę puszczy. U jej stóp możemy dłużej odpocząć, znajduje 
się tu zadaszona wiata, miejsce na ognisko oraz ciekawe gliniane 
domki dla owadów błonkoskrzydłych.

Park podworski w Bludziach w ramach ścieżki przyrodniczej  
„Na skraju puszczy” 
Bludzie są wsią położoną 3 km na północ od Dubeninek, przy 
drodze biegnącej w kierunku Puszczy Rominckiej. Zabytko-
wy park podworski w Bludziach został założony najprawdo-
podobniej w połowie XIX wieku. Skrupulatnie projektowany  
i pielęgnowany służył właścicielom jako miejsce odpoczynku  
i kontemplacji. Z biegiem czasu zarastał zatracając swój pierwot-
ny charakter. W 2014 roku z inicjatywy Parku Krajobrazowego 
Puszczy Rominckiej został poddany rewitalizacji, która w znacz-
nym stopniu przywróciła temu miejscu dawny wygląd. W miarę 
możliwości odtworzono przebieg dawnych alejek, usunięto zbyt 
rozrastające się krzewy i podrosty, eksponując starodrzew parko-
wy i osie widokowe. Zaprojektowano nasadzenia gatunków cha-
rakterystycznych dla dawnych założeń parkowych. Teren parku 
został wzbogacony o ścieżkę dendrologiczną. W kilku punktach 
otwierają się widoki na rzekę Bludzię, której wartki nurt podcina 

Jeleń romincki 
przez wiele wieków 
był niekwestio-
nowanym królem 
Puszczy Rominckiej. 
Panujące w niej 
surowe warunki 
wyselekcjonowały 
imponujące pod 
względem fizycz-
nym osobniki.  
Dziś wytępiony 
zupełnie figuruje 
jedynie w logo Par-
ku Krajobrazowego 
Puszczy Rominckiej.
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teren parku tworząc malowniczą skarpę. Do dyspo-
zycji spacerujących, przygotowano kamienne ławki, 
plac rekreacji dla dzieci oraz parking.
Wieża widokowa nad J. Ostrówek, w ramach 
ścieżki przyrodniczej „Rechot” oznaczonej białym  
kwadratem z niebieskim paskiem po przekątnej. 
Ścieżka zaczyna się na leśnym parkingu położo-
nym przy drodze asfaltowej nr 651 Gołdap-Dube-
ninki, na zachodnim skraju wsi Galwiecie. Trasa 
prowadzi drewnianą kładką wzdłuż brzegu jeziora 
Ostrówek. Przy kładce stoją tablice poświęcone ży-
ciu, znaczeniu i różnorodności gatunkowej płazów.  
Na końcu ścieżki znajduje się wieża widokowa,  
z której roztacza się widok na jezioro. Trasa tworzy 
pętlę o długości 1 km. 
 
Wzdłuż południowych granic Puszczy biegnie 
atrakcyjna widokowo szosa Żytkiejmy-Gołdap. 
Szlaki piesze i rowerowe wprowadzają często  
w głąb puszczy. Wybierając się na wycieczkę, po-
mimo dobrego oznakowana tras, warto zaopatrzyć 
się w mapę turystyczną Puszczy Rominckiej lub 
mapy topograficzne tego terenu. Park opracowuje  
i udostępnia na stronie internetowej przewodniki 
po ścieżkach oraz mapy będące rozszerzeniem tre-
ści zawartych na tablicach edukacyjnych. Bazą wy-
padową na tereny puszczy może być Gołdap oraz 
wsie położone na skraju puszczy z gospodarstwami 
agroturystycznymi. 

NA SKRÓTY
• Borealna świerczyna na torfie - zbiorowisko ro-
ślinne typowe dla obszarów Syberii, gęste bory 
świerkowe na torfowym podłożu, dzięki którym 
puszcza nazywana jest polska tajgą.
• Malownicze rezerwaty, jak Boczki, Dziki Kąt 
o charakterze puszczańskim czy Czerwona Struga  
z rzeką o rdzawo czerwonym zabarwieniu. 
• Urokliwa dolina Błędzianki, rzeka na odcin-
ku od Wysokiego Garbu po Będziszewo płynie  

Mosty w Stańczykach

Zmodernizowana wieża  
w Ostrówku

Budynek gospodarczy w Rogajnach
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w głębokiej na 60 m rynnie polodowcowej.
• Relikty polodowcowe - pozostała po okresie zlo-
dowacenia wierzba borówkolistna, brzoza niska, 
malina moroszka, wełnianka pochwowata.
• Głazy, upamiętniające polowania cesarza nie-
mieckiego Wilhelma II na jelenie rominckie.
• Siedziba parku w Żytkiejmach z działającym 
centrum edukacji ekologicznej i ekspozycją 
przyrodniczą.
• Kilka ciekawych mostów i wiaduktów kolejo-
wych, w tym najwyższe w Polsce zabytkowe mo-
sty w Stańczykach (36,5 m), obowiązkowy punkt 
wycieczki.
• Dawne pałace (m.in. w Rogajnach i Galwieciach), 
parki oraz cmentarze ewangelickie, które zachowa-
ły się na obrzeżach puszczy.
• Zabytkowe cmentarze z I wojny światowej  
w Dubeninkach i Żytkiejmach.
• Przy wiosce Żerdziny tzw. trójstyk granic – miej-
sce, gdzie zbiegają się granice trzech państw: Pol-
ski, Litwy i Rosji (obwód kaliningradzki).
• Gołdapskie tężnie – Gołdap jest jedynym  
na Warmii i Mazurach uzdrowiskiem, nad jezio-
rem znajdują się tężnie i pijalnia wód mineralnych
• Tropy rysia - mając dużo szczęścia w Puszczy Ro-
minckiej można zaobserwować rysia! Według orga-
nizacji ekologicznej WWF Polska, z zaobserwowa-
nych 32 rysi na terenie Polski północno-wschodniej,  
dziewięć rysiów żyje na obszarze Mazur.

Aleja jarzębów szwedzkich  
przy drodze Błąkały-Stańczyki

Rezerwat Dziki Kąt

Głaz Wilhelma w Puszczy 
Rominckiej
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kręta dolina Welu • Jez. Lidzbarskie • Lidzbark • Piekiełko • 
pluszcz • bielik • kurhany
Welski Park Krajobrazowy - zwiedzając południowo-zachod-
nią część województwa warmińsko-mazurskiego możemy trafić  
do niewielkiej miejscowości o nazwie Jeleń, gdzie znajduje się 
jego siedziba. Kraina bogata we wzgórza, lasy i jeziora, z burzliwą 
historią, rozciąga się na północ od Lidzbarka po Wzgórza Dylew-
skie, skąd wypływa Wel. Ta malownicza rzeka początek ma na Gó-
rze Dylewskiej, przemyka przez dziesięć jezior, oplata meandrami 
Lidzbark Welski. Miasto musiało wznieść kilka mostów, aby zapa-
nować nad jej kapryśnym nurtem, który z południowego zachodu 
niespodziewanie skręca na północny zachód, by na koniec wpaść 
do Drwęcy. Turystycznym przebojem są spływy kajakowe. Frag-
ment rzeki Wel zwany pieszczotliwie Piekiełkiem wymaga od ka-
jakarzy sporych umiejętności i rozwagi. Występuje tu ponad 200 
gatunków ptaków, duże ssaki - w tym łoś, a Wel obfituje w ryby. 
Wśród zabytków warto zwrócić uwagę na grodziska średniowiecz-
ne oraz pałacyki i dworki.
Teren parku, to wymarzone miejsce do wypoczynku na łonie 
natury, szczególnie jeśli lubi się wypoczynek nad wodą. Liczne 

Trasy udostępniane 
zwiedzającym:  
4 ścieżka dydaktyczne 
- 6 km, 3 szlaki piesze 
- 34,4 km, 6 szlaków 
rowerowych - 120 km, 
1 szlak pieszo rowe-
rowy - 120 km, 1 szlak 
samochodowy - 
16 km, 1 szlak kajako-
wy - 98 km
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jeziora oraz rzeka Wel doskonale nadają się do uprawiania spor-
tów wodnych np. kajakarstwa i windsurfingu, są też prawdziwym 
rajem dla amatorów wędkarstwa. Miłośnicy wędrówek odnajdą  
tu zarówno interesujące zabytki kultury materialnej, jak i zakątki 
o dużych walorach krajobrazowych, do których należy m.in. ma-
lownicze, otoczone lasami Jezioro Lidzbarskie. Dobrze rozwinięta 
linia brzegowa z dużą ilością zatok i półwyspów, leśne otoczenie 
zbiorników i czysta, przejrzysta woda sprawiają, że każdy chciał-
by się tu zatrzymać na dłużej, by w ciszy i spokoju rozkoszować 
się pięknem przyrody. Najbardziej zadowoleni z pobytu na terenie 
parku będą miłośnicy dzikiej przyrody. Liczne torfowiska wyso-
kie, są miejscem bytowania dużej ilości ptactwa wodno-błotnego, 
a także unikalnych gatunków flory i fauny bezkręgowej. Ścieżki 
rowerowe zachęcają do przejażdżek, a leśne dukty do spacerów, 
uprawiania nordic walkingu i obserwacji wielu gatunków roślin  
i zwierząt. Okolica wprost wymarzona na turystykę dla aktywnych.

PUNKTY POSTOJU
Na turystycznej mapie parku  w ostatnim czasie przybyło wiele cie-
kawych punktów. Rezerwat przyrody „Piekiełko” na nowo otwiera 
swe bramy przed turystami. Ścieżka przyrodnicza wyposażona  
w nową infrastrukturę – punkty wypoczynkowe i tablice edukacyj-
ne z ciekawymi opisami fauny i flory. Zwiedzanie wymagającego 
terenu ułatwiają „schody do nieba” - drewniane stopnie, ułatwiają 
zdobywanie stromych zboczy doliny Welu. Skarpy zabezpieczone 
są przed osuwaniem i rozdeptywaniem, dzięki platformom wido-
kowym umieszczonym na trasie. Bramy i punkty wypoczynkowe 
na początku i końcu szlaku są miejscem, w którym można odpo-
cząć wsłuchując się w szum rzeki Wel. 
Z myślą o miłośnikach turystyki rowerowej powstało kilka punk-
tów wypoczynkowych – wiaty stanęły przy ścieżce rowerowej 
„Pętla Ostaszewska” oraz we wsi Murawki w pobliżu torfowisk. 
Rowerem lub pieszo warto odwiedzić także okolice jeziora Neliwa 
i Ostrów Tarczyński. Tu na entuzjastów podglądania życia ptaków 
czekają dwie wieże obserwacyjne, wokół których roztaczają się wi-
doki odsłaniające tajemnice rezerwatów przyrody.
Zmienny Wel słynie z przełomów upodabniających go do górskiej 
rzeki - to raj dla kajakarzy i głównie z myślą o nich na jeziorze 
Lidzbarskim odbudowany został pomost ze specjalnym zejściem 
wprost do kajaków. W pobliżu, nad tym samym jeziorem, w miej-

W Piekiełku  jest 
naprawdę piekiel-
nie niebezpiecz-
nie - toń płytka, 
nurt wartki, dno 
kamieniste. Czysta 
adrenalina, duża 
przygoda i piękna 
przyroda – gwa-
rantowane.

Obszar doliny 
rzeki Wel stanowi 
korytarz ekolo-
giczny pomiędzy 
Górznieńsko-Lidz-
barskim Parkiem 
Krajobrazowym, 
lasami okolic 
Iławy i Brodnickim 
Parkiem Krajobra-
zowym.
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scowości Lidzbark, można wypocząć korzystając  
z wiaty drewnianej ustawionej w sąsiedztwie plaży, 
gdzie znaleźć można także ciekawe opisy okolicznej 
fauny i flory.

NA SKRÓTY
• Wel - lewy dopływ Drwęcy, rzeka atrakcyjna  
ze względu na wyzwania kondycyjne, które sta-
wia kajakarzom oraz  różnorodny krajobraz. 
Wpływa do kilku malowniczych jezior m.in. 
Tarczyńskiego i Zakrocza. Spływ Welem najczę-
ściej zaczyna się we wsi Dąbrówno, ale najcie-
kawszy odcinek zaczyna się za Chełstami.  Rzeka 
ma wartki, kręty nurt, a miejscami zamienia się  
w dziki i kamienisty niemal górski potok. Podczas 
spływu trzeba liczyć się z wieloma przenoskami. 
Wel jest rzeką trudną technicznie i raczej poleca się 
ją kajakarzom z doświadczeniem. Na trasie liczne 
gospodarstwa agroturystyczne zapraszają na odpo-
czynek. Spływ przez rezerwat Piekiełko to napewno 
turystyczny faworyt. W Piekiełku jest naprawdę 
piekielnie niebezpiecznie - toń płytka, nurt wartki, 
dno kamieniste.  
• Murawki - wieś położona na granicy gmin Płośni-
ca i Rybno. Jeszcze do lat 70-tych ubiegłego wieku 
pozyskiwano w tych okolicach torf do celów opało-
wych. Pozostały tzw. torfianki czyli zarastające doły 
po wybranym materiale. 
• Lipowe aleje i folwarki - tutejsze drogi to w więk-
szości aleje wysadzane starymi lipami, jesionami 
i klonami. Dawne folwarki, niegdyś zamożne i tęt-
niące życiem, potem zamienione w państwowe go-
spodarstwa rolne, dziś nieco podupadłe, ale nadal 
imponujące. 
• Malownicze wzgórza morenowe pokryte lasami, 
polami i łąkami, pomiędzy którymi silnie meandru-
je Wel w okolicach miejscowości Trzcin i Lork.
• Pluszcz - niewielki ptak występujący przeważnie 
w pobliżu potoków górskich na południu Polski. 
Unikalne ukształtowanie terenu i rzeki sprawiło, 
że zadomowił się w Piekiełku.

Stylowa wiata w Lidzbarku Welskim

Przystań kajakowa na Jez. Lidzbarskim 
w Lidzbarku Welskim

Krasnorost Hildenbrandtia rivularis - 
wskaźnik czystych wód
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• „Ostrów Tarczyński” półwysep leżący pomiędzy 
jeziorem Grądy i Tarczyńskim, objęty ochroną re-
zerwatową. Bliskość jezior i brzegi porośnięte pa-
sem szuwarów to warunki idealne dla perkoza, 
łyski, łabędzia i innych ptaków wodno-błotnych. 
Można tu także spotkać zalatujące na ten teren bie-
lika, rybołowa i orlika krzykliwego. Bardzo trudno 
zobaczyć je z bliska, jednak ci szczęściarze którzy 
mieli okazję zetknąć się „oko w oko” szczególnie  
z tym ostatnim, na pewną bardzo długo nie zapo-
mną tego widoku.
• Rezerwat „Jezioro Neliwa” chroni jezioro wraz  
z przylegającymi do niego torfowiskami, łąkami  
i lasami. Odnotowano w nim występowanie czter-
dziestu jeden gatunków ptaków, jest to miejsce  
potencjalnego występowania żółwia błotnego.  
Neliwa znajduje się w naturalnej, końcowej fazie 
swojego życia i zapewne już niedługo przekształci 
się w torfowisko niskie, które następnie porośnie 
bagienny las. 
• Wel jest miejscem naturalnego tarła ryb łososio-
watych, jak pstrąg i troć. Połów wymaga posiadania 
zezwolenia na łowienie na rzekach górskich.
• Ścieżka rowerowa “Pętla Ostaszewska” o długości 
8,5 km, ma swój początek w miejscowości Osta-
szewo w Centrum Informacji Turystycznej i prze-
biega przez wsie Rynek, Lorki i Nowe Grodziczno. 
Ostaszewo położone jest  przy drodze wojewódzkiej 
nr 541 pomiędzy Lubawą, a Lidzbarkiem Welskim. 
• Kurhany - archeologiczny kąsek, zespół pięciu 
kurhanów, zaliczanych do największych zachowa-
nych budowli tego typu w północnej Polsce. Kur-
hany zwane także „grobami olbrzymów” powstały 
około szóstego wieku przed naszą erą. Odnajdziesz 
je przy drodze wojewódzkiej 544, pomiędzy Wyso-
ką i Gródkami.

Schody do nieba w Piekiełku

Z wieży nad Jez. Tarczyńskim 
można wypatrzeć bielika
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Nowe atrakcje turystyczne na terenie
województwa Warmińsko-Mazurskiego



28

Mazury Zachodnie • Jezioro Jeziorak • niesamowita historia 
• Elizabeth Lemke • krzyżacka warownia w Przezmarku
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego - położony 
na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego  
i pomorskiego. Obejmuje najcenniejszy obszar Pojezie-
rza Iławskiego - polodowcową rzeźbę z morenami, ke-
mami, ozami, rynnami rzecznymi i jeziornymi, w tym 
najdłuższym w Polsce, liczącym 27,5 km jeziorem Je-
ziorak oraz jeziorem Jasnym, w którym przezroczystość 
wody sięga do kilkunastu metrów! Występują tutaj tor-
fowiska i bagna, żyją bieliki, orliki krzykliwe, żurawie  
i łosie. Ta niezwykła kraina wyrzeźbiona kilkanaście ty-
sięcy lat temu przez przechodzący tędy lodowiec, przy-
ciąga wielu turystów. Obok faktów dotyczących dziejów 
krainy jezior, w szumie lasów i szepcie przecinających  
ją rzek kryją się liczne legendy i podania, które budują ma-
giczna atmosferę Pojezierza Iławskiego. Miłośnicy historii 
na pewno znajdą tu sporo ciekawych miejsc.
Park w przybliżeniu obejmuje obszar między Zalewem 
i Przezmarkiem na północy, Iławą na południu, Ka-

Trasy udostępniane 
zwiedzającym: 3 ścież-
ki przyrodnicze –  
40 km, 3 szlaki histo-
ryczno – przyrodnicze 
- 33 km, 4 szlaki piesze 
– 136 km, 2 szlaki 
rowerowe - 85 km,  
9 szlaków wodnych,  
4 szlaki konne
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mieńcem Suskim na zachodzie i Kaletką na wschodzie. 
Zieloną szatę pojezierza zdobią dziesiątki jezior polo-
dowcowych, rozciągających się w swej wielkości od tych 
małych, mniej znanych skrytych w zaciszu lasów, łąk  
i pól po majestatyczne w pełni żeglowne zbiorniki wod-
ne pokroju sławnej perły pojezierza – Jezioraka. Tutej-
sza przyroda sprzyja wielu różnym formom aktywnego 
wypoczynku. Cieplejsza część roku to czas uprawiania 
sportów wodnych. Rynnowe jeziora połączone kanałami  
i rzekami sprawiają frajdę miłośnikom żeglowania, pływa-
nia kajakami i jazdy na nartach wodnych. Zimą tutejsze 
lasy i zamarznięte jeziora to najlepsze miejsce dla miło-
śników narciarstwa biegowego, bojerów, kuligów a nawet 
curlingu, nurkowania podlodowego czy hokeja na lodzie.
Na terenie Parku dotychczas wyznaczono 3 trasy dydak-
tyczne prezentujące informacje przyrodnicze i historyczne, 
są to ścieżki: Jasne, Silm, oraz szlak Szymbark – Kamieniec. 

PUNKTY POSTOJU
Wieża widokowa w miejscowości Siemiany
Na zachodnim brzegu Jezioraka, w odległości 20 km  
od Iławy, na wysokim jeziornym brzegu, leży słynąca  
ze swych turystycznych atrakcji wieś Siemiany. Otoczo-
na jest ona nieprzebytymi lasami i sycona powietrzem, 
jakie wiatr przynosi tu z rozległego Jezioraka. Siemiany  
oraz cała okolica posiadają swoisty mikroklimat, który  
pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego.  
Tutaj, z nowo wybudowanej czternastometrowej wie-
ży widokowej, roztacza się niepowtarzalnie pięk-
ny widok na wielkie rozlewisko najdłuższego jeziora  
w Polsce. 
Zamek w Przezmarku
XIV-wieczne pozostałości krzyżackiej warowni z przedzam-
czem i basztą, otoczonej wodami jeziora Motława Wiel-
ka, położone są zaledwie ok. 30 km na zachód od drogi 
Warszawa-Gdańsk na wzgórzu we wsi Przezmark. Zamek,  
a właściwie zagospodarowane przedzamcze jest obecnie 
otoczony ogrodzeniem, stanowi bowiem własność prywat-
ną, lecz uprzejmi właściciele wpuszczają turystów. Na wy-
remontowanym ostatnim piętrze baszty zamkowej powsta-

Zieloną szatę 
pojezierza zdobią 
dziesiątki jezior 
polodowcowych, 
rozciągających się 
w swej wielkości 
od tych małych, 
mniej znanych 
skrytych w zaciszu 
lasów, łąk i pól, po 
majestatyczne  
w pełni żeglowne 
zbiorniki wodne 
pokroju sławnej 
perły pojezierza – 
Jezioraka.
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ła sala edukacyjna, a w zaciszu nowo wybudowanej 
wiaty na dziedzińcu poczuć można klimat czasów 
świetności zamku.

Szlaki turystyczne - historyczno-przyrodnicze.
Na miłośników pieszych, rowerowych i samochodo-
wych wycieczek czeka kilkanaście kilometrów no-
wych szlaków, przedstawiających dorobek material-
ny i duchowy poprzednich pokoleń, w tym przede 
wszystkim zabytki architektury, sztuki i elementy 
kultury oraz miejsca związane z ważnymi wydarze-
niami i postaciami.
Śladami Elizabeth Lemke - 15 km, szlak ro-
werowo-samochodowy. Szlak poświęcony upa-
miętnieniu wybitnej postaci Elizabeth Lem-
ke - urodzonej w Rąbitach badaczki folkloru, 
botaniki oraz pradziejów dawnych Prus. Szlak 
rozpoczyna się przy rozwidleniu dróg z Zalewa 
do Susza i Iławy i prowadzi szosą w kierunku 
Iławy do miejscowości Rąbity. Ostatnim etapem 
trasy są kurhany w Pomielinie i dawny majątek  
nad Zatoką Rudnia. 
Śladami MaxaToeppena, badacza ziem pruskich 
- 10 km, szlak pieszo-rowerowy. Szlak zapoznaje  
z reliktami dawnego osadnictwa - smolarnie, kur-
hany, ruiny leśniczówki Feldchen, dawny cmentarz 
ewangelicki oraz pomnikowy jesion w Sarnówku. 
Szlak rozpoczyna się od rozwidlenia szosy z Iławy 
do Siemian i wiedzie wąską, asfaltową drogą do 
ruin dawnej leśniczówki Feldchen i dalej po pozo-
stałych obiektach, kończąc nad Zatoką Widłągi.
Iławski Biskupin - 8 km, szlak pieszy zapo-
znaje z dziejami słynnej osady pradziejowej  
na dawnym półwyspie ulegającym sukcesji Jeziora 
Piotrkowskiego.  Na szlaku znajdują się również 
inne ciekawe miejsca, związane z historią dóbr 
ziemskich w Szymbarku. Szlak rozpoczyna się  
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Iława-Susz  
z aleją wiodącą od Szymbarka do Gardzienia. Pro-
wadzi przez Stawki, następnie do Gardzienia, przez 
Starzykowo Małe do miejscowości Piotrkowo. 

Mięsożerna rosiczka

Perła Pojezierza - J. Jeziorak

Czapla siwa
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NA SKRÓTY
• Mazury Zachodnie jak sama nazwa wskazuje, 
są najdalej na zachód wysuniętą częścią regionu, 
obejmującą Pojezierze Iławskie, południową część 
Pojezierza Olsztyńskiego i Garb Lubawski. 
• Ostróda - perła Mazur zachodnich, prężnie 
rozwijające się miasto z bogatą historią i zam-
kiem krzyżackim z 1349 r. 

• Jeziorak - najdłuższe jezioro Polski - w gra-
nicach Parku akweny wodne stanowią nie-
mal 24% jego powierzchni, wśród nich  
na szczególną uwagę zasługuje Jeziorak (3460 
ha, ok. 27 km długości). Występuje tu kilkanaście 
wysp.
• Ptaki wodno-błotne - Pojezierze Iławskie stwarza 
dogodne warunki do ich obserwacji. Okoliczne lasy 
i jeziora są ostoją ptaków o randze europejskiej. 
Uzbrojony w lunetę i aparat napotkasz tu między 
innymi podgorzałkę i derkacza. Zlokalizowano tu 
ponad 100 gniazd orła bielika, orlika krzykliwego, 
rybołowa, kani rudej, kani czarnej i bociana czar-
nego. Niewiele jest w Polsce, a może i w Europie 
miejsc, gdzie tak licznie bytują duże ptaki drapież-
ne. Polecamy szczególnie rezerwat „Jezioro Karaś”.
• Zwierzyna leśna - powierzchnię parku pokry-
wają przede wszystkim lasy, które zajmują 62% 
powierzchni. Poza ptactwem w lasach (zwłaszcza 
dębowo-bukowych) żyją rzesze zwierzyny łownej: 
sarny, dziki, jelenie. Łosie dawny symbol Prus, choć 
wciąż rzadkie, stają się coraz częstszym widokiem. 
Zające, lisy i borsuki także nie należą do rzadkości, 
a gotowi do eskapad wzdłuż koryt pojezierskich 
rzek natrafią na ślady aktywności bobrów.

Torfowisko wysokie

Orzeł bielik

Zarastające jezioro Jerzwałd
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Góra Dylewska • Jezioro Francuskie • najwyższe wzniesienia 
polskich pojezierzy • muflon • narciarstwo zjazdowe • narciarstwo 
biegowe • Bieg Sasinów
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich – położony 15 km  
na południe od Ostródy, wyróżnia się w skali pasa pojezierzy oso-
bliwą rzeźbą terenu. Obejmuje unikatowe krajobrazowo obszary 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i najwyższych wzniesień 
polskich pojezierzy (Dylewska Góra 312 m n.p.m., u stóp której 
leżą pola Grunwaldu). Oprócz malowniczych wzgórz znajdują się 
tu również jeziora z najciekawszym, śródleśnym jeziorem Fran-
cuskim, parowy, doliny rzeczne, m.in. Drwęcy. Rosną tu głównie 
lasy bukowe i grądowe. Miłośnicy przyrody i wypoczynku pełnego 
wrażeń, a jednocześnie dość kameralnego, z pewnością pokochają 
Wzgórza Dylewskie. 
Park pokryty jest gęsta siecią szlaków turystycznych – pieszych, 
rowerowych, samochodowych oraz konnych, a także co jest 
osobliwością parku, tras narciarskich biegowych i zjazdowych. 
Miłośnikom wędrówek  szczególnie polecamy cztery trasy ście-
żek przyrodniczych oraz szlaków turystycznych, które w łatwy 
sposób przybliżają przyrodę i historię Parku Krajobrazowego 
Wzgórz Dylewskich. Ścieżki oraz szlaki w terenie są oznaczo-
ne i ciekawie opisane. Na ich trasie znajdują się miejsca odpo-

Trasy udostępniane 
zwiedzającym:  
2 ścieżki przyrodnicze 
– 3 km, 2 szlaki tury-
styczne historyczno 
– przyrodnicze 54 km, 
1 szlak pieszy – 67 km, 
7 tras narciarskich
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czynku. Do tras wydano przewodniki, materiały te dostęp-
ne na stronie internetowej parku i Nadleśnictwa Olsztynek. 

PUNKTY POSTOJU
Dylewska Góra
Trasa o długości 2 km biegnie od najwyższego wzniesienia Wzgórz 
Dylewskich przez kompleks buczyny pomorskiej, stanowiska 
wierzby borówkolistnej i kończy się przy Jeziorze Francuskim. 
Na trasie umieszczono 18 tablic edukacyjnych, plac zabaw i miej-
sce na ognisko. Ostatnio ścieżkę wzbogacono o wieżę widokową 
na szczycie Góry Dylewskiej. Sama wieża do 312 metrów góry 
dokłada swoje kilkanaście, więc wyżej wejść już się nie da. Wie-
ża stanowi atrakcję dla turystów, którzy po pokonaniu kilkudzie-
sięciu schodków mogą podziwiać bajkową panoramę wąwozów 
i wzniesień dylewskich. Widok z wieży rzeczywiście zapiera dech, 
warto więc chwilę wypocząć na polance u podnóża wieży, nim ru-
szycie w dalszą drogę.
Uroczysko Napromek 
Ścieżka rozpoczyna się w pobliżu leśniczówki Napromek przy 
drodze wojewódzkiej nr 537, przebiega przez zespoły leśne  
i częściowo wzdłuż niewielkiej rzeczki Świniarc. Ścieżka zarów-
no opisuje zespoły leśne tj: las mieszany, ols, buczyna pomor-
ska jak i tereny podmokłe i łąki. Na trasie ustawiono 29 tablic 
edukacyjnych, przy leśniczówce znajduje się miejsce na ogni-
sko, wiaty i zagrody hodowlane, w których zobaczyć można da-
niele i dziki. Przy Napromku działa azyl dla dzikich zwierząt, 
w ramach Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, gdzie pacjentami  
są sarny, myszołowy, bociany, sowy, dziki oraz jeże.
Siedziby Junkierskie na Wzgórzach Dylewskich
Niegdyś ziemie pruskie były idealnym terenem dla rozwoju rolnic-
twa i hodowli koni i krów, z tamtego okresu na terenie Wzgórz Dy-
lewskich pozostały ogromne majątki ziemskie, należące niegdyś 
do rodzin junkierskich. 42 km szlak rowerowo-samochodowy  
wiedzie śladami dawnych majątków ziemskich i zapoznaje z ich 
właścicielami. Rozpoczyna się przy skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 15 z lokalną drogą między Smykówkiem a Bałcynami, a kończy 
w miejscowości Lipowo. Szlak oznakowany jest biało-brązowymi 
drogowskazami.

Wiosna, lato i jesień, 
to liczne wędrówki 
piesze i rowerowe, 
zimą narciarskie.

Wzgórza Dylewskie 
biją rekordy - Dy-
lewska Góra (312 m 
n.p.m.) jest najwyż-
szym wzniesieniem 
polskich pojezierzy, 
tutaj leży także najwy-
żej położone jezioro 
na Mazurach - Jezioro 
Francuskie, oraz Wy-
soka Wieś – najwyżej 
położona miejscowość 
w regionie. Górze 
Dylewskiej towarzyszą 
nieco niższe wzniesie-
nia: Góra Bukowa  
i Góra Francuska
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W krainie Sassenpile - szlak oznakowany jest 
biało-brązowymi drogowskazami. Tereny te poza 
piękną fauną i florą mogą poszczycić się wielo-
ma walorami historycznymi, takimi jak ciekawe 
legendy sięgające swoimi korzeniami czasów po-
gańskich. Na trasie czeka nas wędrówka śladami 
dawnych mieszkańców tych ziem, Prusów z ple-
mienia Sasinów. 12 km szlak pieszo-rowerowo 
rozpoczyna się w Wysokiej Wsi (przystanek PKS) 
wiodąc szosą w kierunku Pietrzwałdu, a kończąc 
w leśnej osadzie Napromek. Szlak oznakowany 
jest biało-brązowymi drogowskazami.  

NA SKRÓTY
• Park należy do mniejszych parków krajobrazo-
wych Polski, ma niecałe 8 tys. ha i jest słabo zalud-
niony. Znajduje się tutaj 14 miejscowości, wszystkie 
mają charakter wiejski. Malownicze wioski wspa-
niale wkomponowują się w pagórkowaty krajobraz 
- małe, tradycyjne kościółki, dzwonnice, cmentarze, 
kurhany, urok domów widzianych przy drodze za-
warty jest w ich prostocie.
• Sporty zimowe - okolica sprzyja ich uprawianiu. 
Ukształtowanie terenu wpływa w istotny sposób 
na panujący tu charakterystyczny mikroklimat. 
Wzgórza Dylewskie bajkowo wyglądają zimą, która 
trwa stosunkowo długo, a śnieg z reguły dopisu-
je. Miłośnicy nart biegowych znajdą tu doskonałe 
warunki - tak klimatyczne, jak i terenowe. Powinni 
też wziąć udział w organizowanym od 2006 roku 
Biegu Sasinów. Jak na góry przystało - można tu też 
pozjeżdżać na nartach - nieopodal Wysokiej Wsi,  
w miejscowości Wygoda na górze Czubatce,  czyn-
ny jest wyciąg narciarski. Gdy nie ma śniegu śmiało 
można wyruszyć na spacer z kijkami.
• Bieg Sasinów - leśne ścieżki Wzgórz Dylewskich 
goszczą miłośników narciarstwa biegowego. Bieg 
Sasinów to inicjatywa lokalnego Stowarzyszania 
Miłośników Wzgórz Dylewskich, głównego organi-
zatora zimowej imprezy, która z roku na rok zyskuje 

Wiadukt w Glaznotach na nie-
czynnym torowisku Ostróda

Widok z wieży na Górze Dylewskiej

Suchą stopą przez mokadła 
w Napromku
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nowych uczestników i wielbicieli. 
• Pola Grunwaldzkie - te tereny to nie tylko piękne 
widoki, ale niesamowita historia, która odcisnęła 
piętno na tych ziemiach. Na przedpolu Dylewskiej 
Góry rozciągają się historyczne pola Grunwaldu, 
na których miała miejsce jedna z największych bi-
tew średniowiecznej Europy. 
• Pałace, zamki i dworki to głównie pruskie dzieło 
architektoniczne. Na obszarze Parku i jego otuliny 
do zabytków należą zespoły pałacowo dworskie 
w Klonowie, Zajączkach i Lipowie, grodziska śre-
dniowieczne w Durągu, Zajączkach, Gutowie oraz 
kurhany m.in. w Dziadykach. Godne polecenia jest 
zwiedzenie gotyckiego kościoła, cmentarza ewan-
gelickiego oraz pozostałość po zespole pałacowo - 
parkowym we wsi Dylewo oraz zabytkowego XVIII- 
wiecznego drewnianego kościółka w Pietrzwałdzie.
• Przydrożne aleje, głównie lipowe, klonowe, jesio-
nowe pochodzące przede wszystkim z końca XIX w. 
są bardzo charakterystycznym elementem tutejsze-
go krajobrazu. Drzewa sadzone zgodnie z pruską 
tradycją przy krawędzi drogi po obu jej stronach 
prezentują się wyjątkowo efektownie.
• Muflon - dzika owca o skręconych rogach, pocho-
dząca z Basenu Morza Śródziemnego, która na ten 
teren została sztucznie wprowadzona przez myśli-
wych, dobrze się zaaklimatyzowała. Szczęśliwcy 
mogą go zobaczyć na terenie parku.
• Gatunki górskie i podgórskie, zasiedlają zbocza  
i dna parowów. Spotkać tu możemy m.in. cisa po-
spolitego, pióropusznika strusiego, storczyka plami-
stego i podkolana białego.

Głaz przy szosie 
Pietrzwałd-Wysoka Wieś

Najwyższy punk Wzgórz Dylewskich

Koniki przy lesniczówce Napromek
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Rzeka Brynica • Jar Brynicy • Dąb Rzeczypospolitej • Górzno • 
czosnek niedźwiedzi • kłoć wiechowata • brodaczka pospolita • 
źródliska • czyste powietrze
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - położony na tere-
nie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-ma-
zurskiego oraz mazowieckiego. Zwarty kompleks leśny, przecięty 
przypominjącą górski strumień rzeką Brynicą oraz przeplatanka 
polodowcowych wklęśnięć i wypukłości, tworzą wyjątkowy urok 
tych okolic. Wśród lasów rozrzucone są skromne zabudowa-
nia malowniczych wiosek, a także przydrożne kapliczki, krzyże  
i wczesnośredniowieczne grodziska. Widuje się tu wilki i rysie. 
Siedziba Parku znajduje się w Czarnym Bryńsku.
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy jest udostępniony  
dla turystów. Wytyczono tu szlaki piesze, trasy rowerowe oraz 
ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Na terenie parku znajdują się 
również ośrodki turystyki wodnej. Obszar ten stanowi wyma-
rzone miejsce do rekreacji, wędkarstwa, kajakarstwa, grzybobra-
nia, wycieczek pieszych, rowerowych a także konnych. Położony  
z dala od większych miejscowości i ruchliwych dróg, sprawdza  się 
jako miejsce wypoczynku dla osób ceniących sobie ciszę i spokój. 

Trasy udostępniane 
zwiedzającym:  
8 ścieżek przyrodni-
czych – ok. 42 km, 3 
szlaki piesze –  
ok. 200 km, 11 szla-
ków rowerowych 
– ok. 174 km, ścieżki 
nordic walking –  
ok. 29 km
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PUNKT POSTOJU
Ścieżka turystyczna „ŹRÓDŁA BRYNICY”
Wśród atrakcji parku, przygotowanych z myślą o aktywnych tu-
rystach, należy zwrócić uwagę na nową ścieżkę turystyczną o na-
zwie „Źródła Brynicy”. Trasa ma długość 12 km i świetnie nadaje 
się na rowerowe wypady na łono natury. Ścieżka zaopatrzona jest  
w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. 
Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek. Wycieczkę 
można rozpocząć z dowolnego punktu, jednak oficjalnym punk-
tem startowym jest miejscowość Bryńsk (przy budynku Szkoły 
Podstawowej). Stąd kierujemy się na Bryńsk Szlachecki nad jezio-
ro o tej samej nazwie, przy brzegach, którego leżą źródliska dające 
początek rzece Brynicy.
Udajemy się następnie w stronę leśniczówki Bryńsk i skręcamy 
na śródleśną ścieżkę prowadzącą wzdłuż jezior Bryńskie Połu-
dniowe i Bryńskie Północne. Pomiędzy osadą Bryńsk Szlachecki, 
a jeziorem Bryńskim Południowym rozciąga się rozległy kompleks 
łąkowy o nazwie „Łąki Bryńskie”. Zbaczając nieco z trasy możemy 
zobaczyć panoramę łąk. Miejsce to jest siedliskiem wielu chronio-
nych roślin oraz ptaków, w tym żurawi. W dalszej części ścieżka 
prowadzi nad malownicze jezioro Czarny Bryńsk. Leży ono w gra-
nicach florystycznego rezerwatu przyrody. Kilka kilometrów dalej 
mijamy kolejne jezioro – Tabułka, i docieramy do siedziby Górz-
nieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, nieopodal której 
przepływa rzeka Brynica. Kierując się następnie na Bryńsk Ostro-
wy trafimy do ostatniego już punktu na trasie, którym jest polana 
ze stanowiskiem światłolubnych kocanek piaskowych.

O niezaprzeczal-
nych walorach 
Górzna i jego 
najbliższych okolic 
warto przekonać 
się osobiście,  
by w przyszłości 
regularnie tu po-
wracać. Niepowta-
rzalne krajobrazy 
oraz znajdujące 
się tu jeziora i lasy 
gwarantują zdrowy, 
a otwartość i życz-
-liwość mieszkań-
ców przyjemny 
wypoczynek.
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NA SKRÓTY
• Rzeźba terenu - szczególnie atrakcyjna w oko- 
licy Górzna i Leźna oraz w rejonie jaru Bryni-
cy. Dzieło ostatniego zlodowacenia to wzgórza  
i wysoczyzny oraz głębokie doliny, które wypełniła 
woda.
• Niewielkie i przytulne Górzno - pięknie poło- 
żone miasteczko z ciekawą historią i zabytkową  
zabudową. Jest jedyną miejscowością w Polsce, 
w której odbywają się stale zawody triathlonowe, 
stąd zyskało ono miano stolicy polskiego triathlonu. 
Ale Górzno to idealne miejsce do uprawiania róż-
nych dyscyplin sportowych.
• Jar Brynicy - rezerwat przyrody, gdzie Brynica 
wcina się głęboko w morenowe wzgórze, tworząc 
malowniczy jar. Jedno z najbardziej charaktery-
stycznych miejsc w parku.
• Czarny Bryńsk - rezerwat florystyczny obejmują-
cy granicami śródleśne eutroficzne jezioro Czarny 
Bryńsk wraz z przybrzeżnym pasem szuwarów, tor-
fowisk i zarośli łozowych. Przy brzegach jeziora ob-
ficie rośnie rzadki w tej części Polski subatlantycki 
gatunek – kłoć wiechowata.
• Szumny Zdrój -  jeden z najciekawszych rezerwa-
tów,  położony w bliskim sąsiedztwie Górzna nad 
Jeziorem Młyńskim. Jego osobliwością jest rozległa 
nisza źródliskowa - głębokie na 20 m zagłębienie, 
powstałe w wyniku wymywania osadów przez wy-
bijające w tym miejscu źródła. Charakterystycz-
nemu szumowi wody, rezerwat zawdzięcza swoją 
nazwę.
• Dąb Rzeczypospolitej - zwany również Dę-
bem Jagiełły, liczący ok. 500 lat, najsłynniejszy 
z 36 pomników przyrody. Rośnie w rezerwacie 
Jar Brynicy, w połowie drogi pomiędzy Górznem 
a Lidzbarkiem Welskim. Można do niego dojść nie-
bieskim szlakiem pieszym. Prowadzi do niego rów-
nież przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Do Dębu 
Rzeczypospolitej”.

Zachowaj ostrożność gdy spotkasz 
lochę z warchlakami

Ścieżka rozpoczyna się przy szkole  
w Bryńsku

Żurawie mają się w parku calkiem 
dobrze



39

• Brodaczka pospolita - porost uznawany za certyfi-
kat czystości powietrza.
• Czosnek niedźwiedzi - roślina rzadko spotykana 
na nizinach, częściej w regionach górzystych. Wy-
stępuje tutaj szczególnie obficie i stanowi swego 
rodzaju „wizytówkę” parku. W połowie maja, gdy 
przypada okres kwitnienia tej rośliny, czuć jej za-
pach w promieniu kilku kilometrów.
• Sarnia Góra - najwyższy punkt Parku, wznoszący 
się na wysokość 190 metrów. W okolicy znajduje 
się najwięcej jezior oraz wąwóz Brynicy.
• Ośrodek Hodowli Zwierzyny Konopaty – za-
grody z muflonami, dzikami i bażantami. Na 
terenie Ośrodka znajduje się również ścieżka 
przyrodniczo-dydaktyczna.
• Górznieńsko-Lidzbarski Nordic Walking Park  
- cztery trasy o łącznej długości 29 km do upra-
wiania nordic walkingu, narciarstwa biegowego 
oraz biegów. Trasy biorą początek z osady Ruda, 
przy byłej siedzibie Nadleśnictwa Ruda. Ścieżki 
prowadzą głównie leśnymi dróżkami, posiadają 
punkty wspólne, pokrywają się i krzyżują. Umożli-
wia to dowolne zaplanowanie wędrówki. Czytelnie 
oznakowane trasy oprowadzają po najciekawszych 
atrakcjach parku, a rozmieszczone wzdłuż nich ta-
blice zawierają propozycje ćwiczeń do wykonania 
oraz punkty pomiaru tętna.
• Niepowtarzalny mikroklimat utrzymujący się w 
tym rejonie, leczniczo oddziałowujący na drogi od-
dechowe i układ nerwowy. Brak przemysłu oznacza 
czyste powietrze, ciszę i spokój.

Kłoć wiechowata

Malowniczy Jar Brynicy

Bagno zwyczajne roślina północna 
borów bagiennych o mocnym ete-
rycznym zapachu rozmarynu
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Pojezierze Brodnickie • dolina Drwęcy • rzeka Skarlana • czyste 
jeziora, kąpieliska • ciekawa rzeźba polodowcowa • ostoje ptaków 
wodno-błotnych • sokół wędrowny
Brodnicki Park Krajobrazowy - położony na północ od Brodnicy 
nad Drwęcą, na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego. Obejmuje malowniczą centralną część 
Pojezierza Brodnickiego leżącego pomiędzy doliną Wisły, a Ma-
zurami. Bogate przyrodniczo otoczenie, czyste jak kryształ jeziora 
zatopione w leśnej głuszy, a między nimi plątanina ścieżek i dróg. 
Wysoczyzny i równiny poprzecinane rynnami zajętymi przez rzeki, 
strumyki, jeziora i mokradła tworzą malowniczy krajobraz. Do-
brze zagospodarowany turystycznie, obfituje w tłoczne w okresach 
wakacyjnych ośrodki wczasowe i ciche gospodarstwa agrotury-
styczne. Każdy znajdzie tu coś odpowiedniego dla siebie.
Brodnicki Park Krajobrazowy charakteryzuje się dużym zróżni-
cowaniem. Morenowe pagórki, piaszczyste równiny porośnięte 
lasami, torfowiska i ponad 60 jezior z najsłynniejszymi Bachotek 
i Zbiczno. Spotkać tu można bielika, orlika krzykliwego, bociana 
czarnego, żurawia, wydrę i bobra. Wśród zabytków warto zwrócić 
uwagę na grodziska średniowieczne oraz pałacyki i dworki.

Trasy udostępniane 
zwiedzającym:  
4 ścieżki dydaktycz-
ne – 27 km,  
4 ścieżki nornic 
walking – 26 km, 
szlak kajakowy rzeki 
Skarlanki - 55 km  
i Drwęcy - 210 km



Tutejsze jeziora  
i rzeki, stwarzają 
wspaniałe środo-
wisko życia dla 
ptactwa wodnego. 
Dolina Drwęcy jest 
ważnym korytarzem 
ekologicznym  
o znaczeniu krajo-
wym. Ptaki na oma-
wianym obszarze to 
135 gatunków lęgo-
wych i 30 gatunków 
pojawiających się 
na przelotach  
w czasie wiosen-
nych i jesiennych 
wędrówek.
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PUNKT POSTOJU
Wieża obserwacyjna Uroczysko Mścin
Wieża zlokalizowana jest w miejscowości Tereszewo, obok leśni-
czówki Ostrówki Nadleśnictwa Brodnica. 
Zbiornik małej retencji w Leśnictwie Ostrówki, powstał w 2010 r. 
jako ostatni etap programu budowy obiektów małej retencji wod-
nej na terenie Nadleśnictwa Brodnica. Pierwotnie istniało tu jezio-
ro, które zostało osuszone, w wyniku czego powstał kompleks łąk  
i pastwisk pocięty gęstą siecią rowów melioracyjnych. To rozle-
wisko z bogato rozwiniętą roślinnością bagienną o powierzchni 
ponad 50 hektarów stanowi obecnie bardzo atrakcyjne siedlisko 
dla ptaków wodno-błotnych zarówno lęgowych, jak i migrujących. 
Liczną grupę w okresie migracji stanowią ptaki siewkowe, m.in. 
czajka, brodziec leśny, batalion, brodziec śniady, oraz krwawo-
dziób. Znaczne koncentracje osiągają również ptaki blaszkodzio-
be. Dotychczas stwierdzono na tym terenie 11 gatunków kaczek 
- krzyżówkę, krakwę, świstuna, rożeńca, płaskonosa, cyrankę, cy-
raneczkę, gągoła, czernicę, głowienkę oraz podgorzałkę. Wczesną 
wiosną pojawiają się łabędzie krzykliwe. Corocznie obserwowane 
są rybitwy, a także czaple białe oraz siwe. Na uwagę zasługuje rów-
nież awifauna lęgowa tego terenu. W obrębie rozlewisk stwierdzo-
no występowanie 6 gatunków z rodziny chruścieli – wodnika, der-
kacza, kropiatkę, zielonkę, kokoszkę wodną oraz łyskę. Gniazduje 
tu także perkoz rdzawoszyi, perkoz zausznik, perkozek, gęgawa, 
żuraw oraz błotniak stawowy. Zbiornik regularnie wykorzystywa-
ny jest, jako żerowisko przez gniazdujące w okolicznych lasach 
bieliki oraz kanie czarne. Pod koniec 2013 r. przy obszarze zale-
wowym Mścin z inicjatywy Brodnickiego Parku Krajobrazowego 
powstała niewielka wieża obserwacyjna, dająca możliwość obser-
wacji tej cennej ostoi ptaków. 

W centralnej części Pojezierza Brodnickiego, skupia się prawie 
cały ruch i zagospodarowanie turystyczne. Turystom przygotowa-
no bazę hotelową w Brodnicy, a zwłaszcza liczną i bardzo atrak-
cyjną ofertę gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypo-
czynkowych usytuowanych nad brzegami jezior. Na terenie parku 
wytyczono kilka ciekawych szlaków dla pieszych, rowerzystów  
i amatorów konnych przejażdżek. Zdecydowanie najlepiej zwie-
dza się tutejsze okolice w kajaku. Połączone między sobą jeziora 
stwarzają szansę wyboru wariantów wędrówek wodnych. Najlep-
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sze warunki do organizowania wypadów kajako-
wych istnieją na jeziorach należących do zlewni 
Skarlanki. 
Spod siedziby Parku w Grzmięcy nad jez. Stra-
żym prowadzą ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne,  
na których poznając przyrodę można wspaniale 
wypocząć. Czyste wody, przeważnie leśne otoczenie 
oraz dogodne miejsca do kąpieli i plażowania za-
pewnią miły i urozmaicony pobyt.  Lasy brodnickie 
są bogate w owoce runa leśnego i doskonale na-
dają się do długich spacerów i wędrówek. Spokój 
tu panujący działa kojąco, zapewniając prawdziwy 
odpoczynek. 

NA SKÓRTY
• Brodnicki Nordic Walking Park - 26 km tras  
do uprawiania nordic walkingu, narciarstwa  
biegowego, biegów. 4 trasy z wejściem zlokali- 
zowanym w Grzmięcy, przy siedzibie parku.  
Trasy prowadzą głównie leśnymi ścieżkami,  
posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub  
krzyżują. Umożliwia to dowolne zaplanowanie  
wędrówki. 
• 7 rezerwatów przyrody dla ochrony:  lasów  
grądowych - „Mieliwo” i „Retno”, naturalnych  
torfowisk przejściowych - „Okonek”, „Stręszek”,  
„Żurawie Bagno”, obuwika pospolitego - „Wy- 
spa na jeziorze Wielkie Partęczyny”, kłoci wie- 
chowatej - „Bachotek”. 
• Rzeka Skarlanka i Drwęca - dwie malownicze  
strugi zielonego Pojezierza Brodnickiego, two- 
rzą atrakcyjne szlaki kajakowe. 
• Kajakiem po Skarlance - główny szkielet  
szlaku stanowi rzeka Skarlanka, prawy dopływ  
Drwęcy, spina kilka pięknych jezior pojezierza:  
Partęczyny Wielkie, Dębno, Robotno, Kurzy- 
ny i Strażym. Możliwość szeregu przedłużeń  
i wariantów spływów!
• Drwęca - prawy dopływ Wisły, połączenie  
jezior mazurskich z Wisłą, jej źródła znajdują  

Żaba wodna

W poszukiwaniu niezwykłego  
storczyka - obuwika

Uroczysko Mścin zaprasza  
do obserwacji ptaków



43

się w pobliżu pól Grunwaldu, a ujście do Wisły  
w Złotorii k/Torunia. Długość rzeki wynosi  
207 km. Największy w Polsce ichtiologiczny  
rezerwat przyrody jest  zarazem uznanym szla- 
kiem kajakowym. 
• Jezioro Wielkie Partęczyny - najrozleglejszy  
akwen parku, rozciąga się na przestrzeni  
ponad 320 ha. 
• Jezioro Zbiczno - wygrywa pod względem  
głębokości (41 m).
• Jezioro Ciche - najczystsze jezioro pojezierza.  
Ponad połowę zbiorników wodnych Pojezierza  
stanowią jeziora przepływowe, co powoduje  
systematyczną wymianę wody, część z nich jest  
zasilana rzekami i strumieniami.
• Gwarancja sukcesów wędkarskich - szczupaki,  
sandacze, węgorze, sieje, sielawy, okonie, pstrą- 
gi potokowe i lipienie.
• Bagienna Dolina Drwęcy - cenna ostoja ptac- 
twa, na odcinku doliny powyżej Brodnicy reintro-
dukowany sokół wędrowny.
• Wielka Syberia - wyspa na Jeziorze Wielkie  
Partęczyny, którą objęto ochroną w 1958 roku,  
rezerwat przyrody o powierzchni 0,38 ha, oka- 
zem szczególnie chronionym jest śliczny stor- 
czyk obuwik.
• Żurawina drobnolistna - relikt subarktyczno 
-subalpejski.
• Brodnica – miasto o ponad 700-letniej  
historii, zbudowane przez Krzyżaków, posiada- 
jące w swojej najstarszej części średniowieczny  
układ urbanistyczny.
• Zabytki kultury materialnej - 5 grodzisk wcze- 
snośredniowiecznych, 12 obiektów tradycyj- 
nego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX w.,  
obiekty sakralne i zespoły pałacowo-dworskie.

Rzeka Skarlanka

Jezioro Strażym

Czyste ja kryształ jeziora zatopione 
w leśnej głuszy
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Dobre maniery nie tylko na salonach
Zanim ruszycie w drogę zdobywać polecane przez nas trasy, zapamiętajcie złotą za-
sadę, każdego odpowiedzialnego turysty - „po pierwsze nie szkodzić”. Kierując się  
tą zasadą, poniżej podpowiadamy jak w kilku prostych krokach zmniejszyć swój ne-
gatywny wpływ na środowisko oraz jak bezpiecznie i przyjemnie dla siebie i przyrody 
wypoczywać na łące, w lesie czy nad wodą.

TRZYMAJ SIĘ TRASY.
Podczas przyrodniczych wędrówek, trzymaj się wyznaczonych szlaków turystycz-

nych. Schodząc z trasy niszczysz roślinność oraz płoszysz zwierzęta. Chodząc  
po wyznaczonych trasach nie zgubisz się. Zwiedzaj odpowiedzialnie!

NIE NISZCZ.
W lesie, na torfowisku, na polu każdy element- grzyb, krzew, drzewo, kamień 

jest ważny dla natury. Nie niszcz przyrody!

OBSERWUJ.
O tym, że znajdujesz się na terenie parku lub rezerwatu, informują odpowiednie 

tablice. Piktogramy opisują najważniejsze i podstawowe warunki pobytu w danym 
miejscu. Miej oczy dookoła głowy!

NIE ŚMIEĆ. 
Pamiętaj, że śmieci mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla zwierząt. Zabierz swoje 

śmieci ze sobą!

NIE ROZJEŻDŻAJ.
Wybieraj rower i biegi, zamiast wycieczki quadem po lesie.  Sport uprawia się 
najlepiej w pięknych okolicznościach przyrody. Pamiętaj, że jesteś tutaj tylko 

gościem!

NIE HAŁASUJ.
Hałas płoszy i uprzykrza życie zwierzętom. Spłoszone zwierzę może porzucić swo-

je młode. Cisza pozwala na ciekawsze obserwacje przyrodnicze.
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ZACHOWAJ SPOKÓJ.
Spotykając na swej drodze dzikie zwierzę, spróbuj powoli się wycofać. Zachowaj 
szczególną ostrożność, kiedy zwierzęta mają gody lub wychowują młode, mogą 

wtedy zaatakować chroniąc swoje potomstwo.

NIE DOTYKAJ.
O rannym zwierzęciu, powiadom odpowiednie służby leśne, które udzieli mu 
pomocy. Nie narażaj się na zarażenie wścieklizną lub inną groźną chorobą. 

NIE ZBLIŻAJ SIĘ.
Nie bierz na ręce młodych, zapach pozostawiony przez człowieka może spowodo-

wać, że rodzice nie będą chcieli się nimi dłużej zajmować.

NIE DOKARMIAJ.
Nie powoduj zaburzenia naturalnego instynktu poszukiwania żywności,  

nie dokarmiaj dzikich zwierząt. 

NIE RYZYKUJ.
Spływów kajakowych i innych eskapad nie planuj w pojedynkę. Lepiej wybrać się 

grupą, by móc wspierać się wzajemnie.

PRZYGOTUJ SIĘ.
Planując całodzienną wycieczkę pamiętaj o zapakowaniu prowiantu do plecaka. 
Przyda się też mapa terenu, ciepłe ubranie na wypadek zmiany pogody i telefon 

komórkowy. 

KUPUJ LOKALNIE.
 Kupując produkty, które zostały wyhodowane lub wytworzone w miejscu, które 

odwiedzasz wspierasz rozwój lokalnej przedsiębiorczości i nie przyczynisz się  
do emisji dwutlenku węgla podczas ich transportu. 

BĄDŹ OPOWIEDZIALNY.
Ograniczaj swój negatywny wpływ na środowisko podczas wypoczynku. 

Bądź turystą odpowiedzialnym za siebie i przyrodę!
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Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Gi-
życku to ekologiczna organizacja pozarządowa, działająca od po-
nad 20 lat na rzecz środowiska naturalnego Mazur. Inicjuje, ko-
ordynuje  i wspiera działania proekologiczne w regionie Wielkich  
Jezior Mazurskich, tworzy warunki organizacyjne i materialne 
dla realizacji inwestycji proekologicznych na Mazurach, zapewnia 
doradztwo techniczne gminom, realizuje projekty mające na celu 
ochronę mazurskiej przyrody  i prowadzi szeroko zakrojoną edu-
kację ekologiczną.
Została utworzona pod koniec 1990 roku, a jej założycielami było 
kilka samorządów lokalnych, ówcześni wojewodowie - suwalski 
i olsztyński oraz kilku zapaleńców.  Obecnie działa w imieniu i na 
rzecz 30 gmin mazurskich stanowiących obszar 5400 km2 i od lat  
z powodzeniem realizuje swoje cele statutowe, którymi m.in. są :  

- inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony regionu  
 Wielkich Jezior Mazurskich,  
- stymulowanie inicjatyw proekologicznych i tworzenie  
 warunków dla zwiększenia  ich skuteczności,
- promowanie budowy oczyszczalni ścieków i innych  
 rozwiązań  uniemożliwiających dalszą degradację  
 środowiska,  
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- tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych  
 dla wdrażania nowych  rozwiązań w dziedzinie ochrony  
 środowiska,  
- propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnianie  
 praw ekologii  w rozwoju regionu i kraju.

Fundacja w Giżycku ma też swoją nagrodę - Nagrodę „Zielonego 
Kaganka”, którą honoruje wybitne postaci świata pedagogicznego.  
Jest to nagroda za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie edukacji eko-
logicznej oraz za systematyczną pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosły-
mi na rzecz zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur. Dotychczas  
„Zielonym Kagankiem” nagrodzono 50 osób i 2 instytucje.   
 
Za swoją działalność Fundacja Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. 
w  roku 2005 otrzymała tytuł i statuetkę Ekolidera War-
mii i Mazur, w 2007 roku Wyróżnienie Specjalne Ministra 
Środowiska  oraz Brązową i Srebrną Statuetkę „Przyjaciela 
Ziemi” za wspieranie Programu Ekozespołów, w 2008 roku 
– Medal im. Wiktora Godlewskiego, w 2009 roku – statuet-
kę Srebrnego Jabłuszka, zaś w roku 2010 – statuetkę Anio-
ła Ekologii. W roku 2011 Fundacja w Giżycku otrzymała  
z rąk Ministra Środowiska statuetkę i tytuł „Lidera Polskiej Eko-
logii” , zaś w 2012 otrzymała odznaczenie „Laur Najlepszym  
z Najlepszych” przyznane przez Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.
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Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
82-300 Elbląg, ul. Bohaterów Westerplatte 18
tel. 55 6114590 
e-mail: pkwe@warmia.mazury.pl 

Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyń 66, 11-710 Piecki Biuro czynne od 7.30 do 15.30
tel. 89 742 14 05
e-mail: krutyn@mazurskipark.pl

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki
tel./fax 87 615 97 27
e-mail: puszczaromincka@poczta.onet.pl
Biuro czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku  
od 7.30 do 15.30.

Welski Park Krajobrazowy
Jeleń 84 , 13-230 Lidzbark
tel. 23 698 10 36, tel. kom. 664 321 513
e-mail: welskipk@wpk.idsl.pl
e-mail: e-mail: welskipark@welskipark.pl
Biuro Parku jest czynne: pn.-pt. od 7.30 do15.30
Muzea w siedzibie Parku są czynne: pn.-pt. od 9.00 do 15.00

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich
14-233 Jerzwałd 62
tel. 89 758 85 27, tel kom. 508 466 390
e-mail: zpk@warmia.mazury.p

Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy
Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno
tel. 56 494 58 14, tel. 23 698 35 24
e-mail: glpkgorzno@wp.pl

Brodnicki Park Krajobrazowy
Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo
tel./fax 56 49 390 98, tel. 56 49 394 50
e-mail: park@bpark.strefa.pl, bpark@post.pl

w
w

w
.p

ar
ki

kr
aj

ob
ra

zo
w

ew
ar

m
iim

az
ur

.p
l





Projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Egzemplarz bezpłatny


















