Aleje Pojezierza Iławskiego PLH280051

Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej PLH280029

Część lipowej alei, fot. Archiwum RDOŚ Olsztyn

Jezioro Drużno PLB280013

Mamerki PLH280004

Łęg źródliskowy, fot. Archiwum RDOŚ Olsztyn

Ostoja Warmińska PLB280015

Zakwity grzybieńczyka wodnego, fot. Zefiryn Pągowski

Puszcza Piska PLB280008

Jeden ze schronów w Mamerkach, fot. Małgorzata Krupa

Warmińskie bociany, fot. Tomasz Bałdyga

Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015

Krajobraz polodowcowy, fot. Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007

Rzeka Wel, fot. Joanna Sobiesierska

Ujscie Baudy, fot. Zbigniew Zagrodzki

Obszar o powierzchni 377,2 ha, zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w stycz-

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od stycznia 2011 r., o powierzchni 2260,5 ha. Zajmuje

Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 5995,7 ha, ustanowiony w listopadzie 2004 r.

Obszar o powierzchni 162,1 ha, zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w listo-

Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 145 342 ha. Został ustanowiony w listopadzie

Największy obszar Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim (172 802,2 ha), ustano-

Obszar o powierzchni 1259,7 ha, zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w grud-

Obszar o powierzchni 40 862,31 ha, zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w li-

niu 2011 r. Obejmuje sieć alei przydrożnych i zadrzewień (w tym parków wiejskich) w krajobrazie

północno‑zachodnią część Wysoczyzny Elbląskiej, wyraźnie odróżniającą się geomorfologicznie od

Obejmuje Jezioro Druzno – bardzo płytkie (średnio ok. 1,2 m) eutroficzne jezioro deltowe na Żuła-

padzie 2007 r. W jego granicach położone są dawne bunkry, w tym zespół dwóch, połączonych

2004 r. jako Warmińskie Bociany PLB280009 i powiększony w 2007 r. Położony jest w północnej

wiony jako obszar specjalnej ochrony ptaków w listopadzie 2004 r. Obejmuje największy na Mazu-

niu 2008 r. Obejmuje fragment doliny rzeki Wel, będącej dopływem Drwęcy. Za odcinek źródłowy

stopadzie 2007 r. Obejmuje polską część płytkiego (średnio 2,3 m) zalewu przymorskiego, o słona-

rolniczym środkowej części Pojezierza Iławskiego. Jest to – w świetle obecnej wiedzy – jedno z naj-

otaczających ją obszarów. Trzon Wysoczyzny tworzy morena denna falista (o deniwelacjach docho-

wach Wiślanych, ulegające procesowi lądowacenia, o zabagnionych brzegach, z rozległymi trzcino-

korytarzem podziemnym, betonowych schronów łączności, w części określanej jako „Brigitten-

części województwa warmińsko-mazurskiego i ciągnie się pasem długości ok. 115 km i szerokości

rach kompleks leśny Puszczy Piskiej oraz powiązane z nim tereny nieleśne oraz liczne jeziora, w tym

Welu uznawany jest niewielki ciek o nazwie Wkra Wielka, który wypływa z południowych stoków

wej wodzie, wraz z Mierzeją Wiślaną oddzielającą go od Morza Bałtyckiego oraz wąskim pasem tere-

większych w skali kraju skupisk drzew zasiedlonych przez pachnicę dębową Osmoderma eremita –

dzących do 40–60 m) z nieckami denudacyjno-akumulacyjnymi oraz wzniesieniami moren czoło-

wiskami i płatami olsu. W sezonie wegetacyjnym przypomina raczej duże rozlewisko pokryte bujną

stadt”, stanowiących zimowisko nietoperzy. Schrony znajdują się na terenie dawnej kwatery po-

10–20 km wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Jego teren pokrywają

największe w kraju jezioro Śniardwy. Drzewostan Puszczy Piskiej buduje głównie sosna i świerk

Wzgórz Dylewskich na wysokości 210 m n.p.m. Dno rzeki jest piaszczysto-kamieniste, a naturalne

nów przylegających od strony południowo-wschodniej. Zalew Wiślany stanowi siedlisko przyrodnicze

gatunek priorytetowy wymieniony w Załączniku II Dyrektywy siedliskowej. Pachnica dębowa jest

wych, kemów i drumlinów osiągających w okolicach miejscowości Pagórki wysokość 180,9 m n.p.m.

i zróżnicowaną roślinnością. Ze względu na połączenie jeziora z Zalewem Wiślanym poprzez rzekę

lowej Naczelnego Dowództwa Niemieckich Wojsk Lądowych (Oberkommando des Heeres), która

głównie łąki, pastwiska i grunty orne oraz lasy. Stanowią one miejsca lęgowe i żerowiskowe wielu

z niewielką domieszką brzozy, osiki, klonu, olchy i dębu (które można spotkać w południowej części

koryto bardzo kręte, ze starorzeczami. Nurt jest bardzo bystry, a spadki sięgają nawet 4%. Walory

z I załącznika Dyrektywy siedliskowej – zalewy i jeziora przymorskie (laguny). Na terenie ostoi stwier-

jedynym przedmiotem ochrony tego obszaru, jednak ochrona jej siedlisk będzie miała korzystny

Na uwagę zasługują strumienie o charakterze górskich potoków, zasilane ze źródeł położonych na

Elbląg, poziom wody ulega częstym zmianom. Bogata linia brzegowa, różnorodna szata roślinna

jest największym w Europie kompleksem niezniszczonych bunkrów z okresu II wojny światowej. Nie-

gatunków ptaków dzięki różnym formom działalności i użytkowania gruntów. Obszar ten został wy-

Puszczy) rosnących na sandrowych piaskach. Szczególnie znana jest „sosna mazurska”, która pora-

rzeki umożliwiają organizowanie spływów kajakowych przez cały rok, aczkolwiek turystyczny sezon

dzono występowanie wielu roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce oraz charakterystycznych dla

wpływ na populacje innych, współwystępujących z nią gatunków takich jak: zacnik kropkowany czy

dolinach erozyjnych. Głównymi zbiorowiskami leśnymi są buczyny, występujące w pełnej zmienno-

oraz obecność pływających wysp powodują, że jest to obszar bardzo bogaty ornitologicznie. Wystę-

które z zachowanych w całości betonowych schronów dochodzą do 9 metrów wysokości, co czyni

znaczony przede wszystkim dla ochrony bociana białego, który osiąga tu najwyższą liczebność (ok.

sta m.in. wschodnie brzegi Jeziora Mokrego. Osiąga ona wysokość 40 m i wiek 200 lat.

kajakowy trwa od maja do września, w pozostałym okresie z uroków rzeki korzystają bardziej do-

rzadkich i zanikających siedlisk (wodnych, wydmowych, solniskowych, torfowiskowych, bagiennych).

tęgosz rdzawy. W skład obszaru wchodzą odcinki dróg gruntowych otoczone alejami, w szczególno-

ści siedliskowej, które na wielu powierzchniach zachowały charakter niemalże lasów naturalnych.

puje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy ptasiej oraz 7 gatunków z Polskiej

je unikatowymi w skali światowej zabytkami fortyfikacji z tego okresu. Obszar został wyznaczony

1000 par, ponad 2% krajowej populacji) i zagęszczenie w kraju (71 par na 100 km ). Jest to także

Na terenie tego obszaru stwierdzono dotychczas 202 gatunki ptaków, w tym 48 gatunków wy-

świadczeni kajakarze.

Są tu stanowiska roślin atlantyckich na wschodnich granicach zasięgu w Polsce (w tym halofitów

ści drogi łączące dawne majątki ziemskie w okolicach Kamieńca, Szymbarku i Gardzienia. Ciągłość

Duże wysokości względne i wysoki stopień nachylenia zboczy znacznie utrudniają gospodarkę le-

Czerwonej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym obszar zasiedla: krakwa, gęgawa, rybitwa czarna,

w celu ochrony stanowisk mopka Barbastella barbastellus – gatunku z Załącznika II Dyrektywy siedli-

bardzo ważna ostoja dla wielu innych gatunków ptaków, występuje tu bowiem aż 38 gatunków z za-

mienionych w Załączniku I Dyrektywy ptasiej, m.in.: bąk, bączek, bocian czarny, trzmielojad, kania

Rzeka Wel na odcinku przebiegającym przez obszar Natura 2000 jest bardzo istotną ostoją ichtio-

nadmorskich, np. mikołajka nadmorskiego). Szybkie zmiany poziomu wody w Zalewie mogą docho-

siedlisk pachnicy jest zapewniona także dzięki włączeniu do obszaru alei położonych w pasach dróg

śną, a nawet ją całkowicie wykluczają. Ograniczona działalność człowieka sprawiła, że występujące

rybitwa białowąsa, rybitwa rzeczna, perkoz dwuczuby, płaskonos, brzęczka, podróżniczek, zielonka.

skowej. W latach 1991–2002 stwierdzono tam zimowanie 5 gatunków nietoperzy: wspomnianego

łącznika I Dyrektywy ptasiej i 15 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, w tym takie gatunki

czarna, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, derkacz, żuraw, samotnik, siniak, puchacz, wło-

fauny typowej dla średniej rzeki krajobrazu młodoglacjalnego. Szczególne znaczenie ma populacja

dzić w ciągu dnia do 1,5 m, w zależności od kierunku wiatru. Przy brzegach zbiornika rozciągają się

wojewódzkich nr 515, 520 i 521 oraz kilku odcinków dróg powiatowych.

tu zbiorowiska charakteryzują się różnowiekowym drzewostanem, w tym licznymi powierzchniami

Stosunkowo licznie występują: bielik, kropiatka i krzyżówka. W okresie wędrówek występuje żuraw,

mopka oraz nocka Natterera Myotis nattereri, nocka rudego Myotis daubentoni, mroczka pozłociste-

lęgowe jak: orlik krzykliwy, bielik, gadożer, błotniak łąkowy, bocian czarny, bąk, łabędź krzykliwy,

chatka, lelek i lerka.

głowacza białopłetwego. Lasy zajmują ponad połowę powierzchni obszaru, a za unikatowe należy

rozległe płaty szuwarów, osiągające szerokość kilkuset metrów.

ze starodrzewem bukowym i dużą ilością nagromadzonego martwego drewna o różnym stopniu

krakwa, płaskonos, gęś zbożowa oraz gęś białoczelna, gęgawa, krzyżówka, gągoł i świstun. Ptaki

go Eptesicus nilssoni i gacka brunatnego Plecotus auritus.

gągoł, żuraw, derkacz, zielonka, puchacz, dzięcioł białogrzbiety, gąsiorek.

rozkładu. Obszar ten to także ostoja rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników.

2

uznać występowanie tu zboczowej postaci grądu. Obszar jest niezwykle bogaty florystycznie. Tylko na odcinku projektowanego rezerwatu „Las Nadwelski”, gdzie rzeka płynie w ocienionym jarze,

Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne
Atrakcje turystyczne
Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne

 Na terenie ostoi znajduje się jedno z największych stanowisk

stwierdzono 102 gatunki mchów i 10 gatunków wątrobowców.

Atrakcje turystyczne

mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu.

Atrakcje turystyczne
Atrakcje turystyczne

Aleja przydrożnych drzew, fot. Archiwum RDOŚ Olsztyn

 Aleja Napoleońska w Szymbarku.
 Aleja śródpolna ze wsi Gardzień do starego koryta rzeki Osy
w stronę Szymbarka.
 Aleja śródpolna prowadząca z miejscowości Kamionka w stro-

Rybołów, fot. Zefiryn Pągowski

ÌWyspa Wielka

Żuława – znajdująca
się w granicach Iławy
największa wyspa
śródlądowa w Polsce.
Można tam zobaczyć
relikty staropruskiego
grodu.

nę Szymbarka wzdłuż jeziora Szymbarskiego.
 Aleja od miejscowości Szymbark w kierunku wschodnim od

szosy Iława - Susz do oddz. 180 (Nadl. Iława).
 Aleja od oddz. 94 (Nadl. Iława, Leśn. Gardyny) w kierunku

Schron w Mamerkach, fot. Małgorzata Krupa

Kościół we wsi Lwowiec, fot. Elwira Bałdyga

 Na terenie Puszczy znajduje się 13 rezerwatów przyrody: Cza-

 Zimowisko mopka Barbastella barbastellus położone jest na

 W większości miejscowości na terenie Ostoi Warmińskiej

plisko Ławny Lasek, Jezioro Lisiny, Jezioro Nidzkie, Jezioro

północ od północnej granicy zasięgu mopka, podawanej

gnieździ się co najmniej jedna para bocianów, są jednak wsie,

Warnołty, Królewska Sosna, Jezioro Pogubie Wielkie, Kruty-

w niektórych polskich i europejskich atlasach.

w których czynnych jest 30, a nawet więcej gniazd bocianich

nia, Krutynia Dolna, Pierwos, Piłaki, Pupy, Strzałowo i Zakręt.

ÌŚredniowieczny zamek
Kwaśna buczyna niżowa, fot. Archiwum RDOŚ Olsztyn

 Występowanie osiadłej populacji wilka, liczącej do kilkunastu

krzyżacki w Przezmarku
– pierwotna
drewniano-ziemna
konstrukcja została
wzniesiona w II poł.
XIII wieku, natomiast
murowana w I poł. XIV
wieku. Zachowała się
wieża narożna zamku.

Mewa śmieszka, fot. Zefiryn Pągowski

ÌTropy Elbląskie – wieś

osobników, która stanowi istotną część populacji zasiedlającej
północno-wschodnią Polskę.
 Przez obszar przebiega bardzo ważny korytarz migracyjny

w której można
zobaczyć jedyny
w swoim rodzaju
zabytkowy zespół
domów oraz zagród
holenderskich.

 W granicach obszaru znajduje się rezerwat przyrody „Jezioro
Drużno” (3021,6 ha), który stanowi również Ostoję Ramsar
objętą ochroną na mocy Konwencji o obszarach wodno
‑błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza

ptaków, ciągnący się wzdłuż wybrzeża morskiego od Zatoki

(Duje – 41, Lwowiec – 36, Gronowo – 30).
 Żywkowo, tzw. „Bociania Wieś” – w obrębie 9 gospodarstw

jako siedlisko życiowe ptactwa wodnego.

 Samochodowy Szlak Fortyfikacji Mazurskich: Reszel – Kętrzyn

Botnickiej do Gibraltaru.

 Aleja z miejscowości Zieleń do Olbrachtowa.

miejscowości Janowo, znajdowało się pruskie emporium

 Aleja śródpolna od miejscowości Kamieniec w kierunku pół-

handlu bałtyckiego – Truso.

– Ruciane-Nida – Mikołajki – Ryn (438 km).

jez. Czerwica (rezerwat) – Piotrkowo – Szymbark (zamek) –

z Drwęcą oraz z jeziorem Jeziorak. Osobliwością na skalę euro-

są 30-metrowym otwartym dla zwiedzających, podziemnym

Iława (dworzec PKP) (38,40 km).

pejską jest zespół 5 pochylni i 4 śluz, dzięki którym pokonuje

tunelem.

brzeżom Bałtyku.
 Ruiny zamku biskupów pomezańskich w Szymbarku otoczone
parkiem (wpisanym do rejestru zabytków) z licznymi alejami
i szpalerami, z dużym udziałem starego drzewostanu.
 Ruiny pałacu w Kamieńcu otoczone założeniami parkowymi
z czytelnymi alejami i szpalerami starych drzew, głównie lip,

doglacjalnej rzeźbie, gdzie deniwelacje lokalnie przekraczają

niwka – Śluza Gdańska Głowa – Szkarpawa – Rybina – Tuga

nawet 50 m.

– Nowy Dwór Gdański – Wisła Elbląska – Zalew Wiślany – No-

ÌDąb Rzeczypospolitej –

– Wojnowo”.

gat – Kanał Jagielloński – Elbląg – Zalew Wiślany – Frombork

nazywany również
Dębem Jagiełły
500-letni pomnik
przyrody, rosnący
w okolicach wsi
Klonowo o 33 m
wysokości i obwodzie
pierścienia
szacowanym od 595 do
650 cm.

ÌTajemnicza Góra

 Ścieżka edukacyjna pomiędzy Żywkowem a Toprzynami.

w Pareżkach – jedno
z najwyższych
wzniesień
w województwie
warmińsko –
mazurskim
(210 m n.p.m.),
będących miejscem
poszukiwania
Bursztynowej Komnaty
gdzie Niemcy w 1944
roku mieli ukryć
drogocenne skrzynie.

 Centrum Edukacyjne w Żywkowie w gospodarstwie Polskiego

 Wieża widokowa w okolicach miejscowości Żółwiniec.

Erich Koch, były gauleiter Prus Wschodnich, był przewożony

fragment na trasie Elbląg – Braniewo jest ostatnim (na ra-

 W bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodnich granic

z więzienia w Barczewie do Mamerek, gdzie wskazał miejsce

 Szlak czerwony pieszy, tzw. „ Kopernikowski” przebiegający

zie) odcinkiem Międzynarodowego Dalekobieżnego Szlaku

jeziora w miejscowości Raczki Elbląskie występuje największa

ukrycia skarbu, którego jednak nawet po wysadzeniu funda-

przede wszystkim przez miejsca gdzie żył i pracował Mikołaj

Pieszego „E-9”.

depresja na Żuławach (-1,8 m n.p.m.).

mentu bunkra nie odnaleziono.

Kopernik.

Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 „Dąb Bażyńskiego” przy szosie z Elbląga do Tolkmicka - naj-

 Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, zbu Wieża widokowa w kompleksie „Brigittenstadt”.

większy i najstarszy (700 lat) dąb na Warmii i Mazurach.

Gąsiorek, fot. Zefiryn Pągowski

 Szlak kajakowy – rzeka Wel jest wyjątkowo atrakcyjnym, cho-

 Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego

ciaż na niektórych odcinkach dość trudnym szlakiem kajako-

Charakterystyczny krajobraz Ostoi Warmińskiej, fot. Elwira Bałdyga

nowe centrum łączności poszukiwano Bursztynowej Komnaty.

 Szlak czerwony „Trasa Kadyńska”: Kadyny – Kadyny (25 km)

we Fromborku – jako
pomnik historii
jest przykładem
średniowiecznej
warowni katedralnej
łączącej funkcje
sakralne, obronne,
rezydencjonalne
i administracyjne.
Znajduje się tutaj
m.in. prywatna wieża
Kopernika, Muzeum
Mikołaja Kopernika czy
Wieża Radziejowskiego
z wahadłem Foucaulta.

 Międzynarodowe szlaki rowerowe: R1 biegnący od Kwidzyna przez Krzewsk, Elbląg do Braniewa oraz R64 o przebiegu
Piaski – Krynica Morska – Sztutowo – Stegna – Mikoszewo
– Drewnica – Rybina – Nowakowo – Elbląg – Próchnik – Łę-

Frombork – Różaniec – Nowa Pasłęka – Braniewo – Gronowo
– Kaliningrad – Wzmorje – Swietłyj – Bałtijsk.

 Po wojnie nieopodal schronu, w miejscu fundamentu pod

się różnicę poziomów wynoszącą 103,4 m.

ÌZespół Katedralny

– Braniewo – Krynica Morska – Kąty Rybackie.

Koryto rzeki Wel, fot. Ewelina Baumert

 Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

trasę średnio doświadczony kajakarz może przepłynąć w cią-

 Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

gu czterech dni.

26,5 m).

ściół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha z XVI w.

łuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie.

w Lidzbarku.

 Szlaki żeglugi śródlądowej Mikołajki – Ruciane-Nida i Mikołaj-

 Fortyfikacje miejskie z bramami Kurzętnicką i Łąkowską

ki – Śniardwy – Pisz.

 „Wały Tolkmita” – pruskie grodzisko w dolinie Stradanki

 Latarnia morska w Krynicy Morskiej z 1951 r. (wysokość

 Fragmenty murów obronnych i baszty zamkowej oraz ko-

 Ośrodek Edukacji Leśnej Wojciechówka przy zabytkowej Wy-

dowany w latach 1350–1401.

 Kościół ryglowy w Stegnie z końca XVII w.

wym. Spływy rzeką Wel można organizować etapami, całą

w Krutyni.

z XIV w. w Nowym Mieście Lubawskim.

 Szlak kajakowy rzeki Krutyni.

(3 km na południe od Tolkmicka), z wyraźnymi obwałowania-

grabów, kasztanowców.

 Szlak wodny Gdańsk – Martwa Wisła – Śluza Przegalina – Le-

cze – Suchacz – Kadyny – Tolkmicko – Chojnowo – Krzyżewo –

 Oba schrony wchodzące w skład „Brigittenstadt” połączone

 Szlak czerwony „Kopernikowski”: z Torunia do Olsztyna; jego

 Rzeka Wel płynie przez obszar o bardzo zróżnicowanej mło-

zwiedzającym od maja do października.

zabytek techniki i pomnik historii; Kanał łączy jezioro Druzno

drogi Via Regia - Droga Królewska, która prowadziła ku wy-

Łąki nad Zalewem, fot. Zbigniew Zagrodzki

zurach schron o powierzchni 600 m2, który jest udostępniany

 Szlak zielony pieszy, tzw. „Szlak Napoleoński”: Kamieniec -

 Część alei objętych ochroną jest pozostałością historycznej

Dolina rzeczna rzeki Wel, fot. Joanna Sobiesierska

 Obszar Natura 2000 Mamerki obejmuje największy na Ma-

względem technicznym unikat w skali światowej, uznany za

Łan łąki świeżej z firletką poszarpaną, fot. Archiwum RDOŚ Olsztyn

Stacji Badawczej PAN
w Popielnie – muzeum
znajduje się w XVIIIwiecznym spichlerzu,
gdzie znajdziemy
wystawy o jeleniach,
bobrach czy konikach
polskich.

Krutynia”, „Krutyń – Zgon”, „Krutyń – Rosocha”, „Rosocha

gniazdują 34 pary bocianów.

kilkunastu kilometrów
od schronów w
Mamerkach położony
jest Wilczy Szaniec –
kwatera główna Hitlera
w latach 1941–1944.

Gołdap – Stańczyki – Wydminy – Giżycko – Orzysz – Pisz – Jeże

 Szlak wodny Kanału Elbląskiego stanowiący interesujący pod

nocno - wschodnim do lasu.

ÌW odległości

– Gierłoż – Mamerki – Węgorzewo – Pozezdrze – Kruklanki –
 W odległości kilku kilometrów od granic ostoi, w dzisiejszej

północno-zachodnim do szosy Iława - Susz.

 Ścieżki dydaktyczne, m.in: „Rezerwat – Zakręt”, „Rezerwat –

ÌMuzeum Przyrodnicze

 Drewniana cerkiew, neogotycka molenna i monaster staro-

mi, fosami i umocnieniami liczącymi do 7 m wysokości, 350 m

obrzędowy w Ukcie.

długości i 150 m szerokości, wkomponowanymi w wąwozy.

 Cmentarzyska z epoki brązu i żelaza w formie kurhanów
w Krutyni i Lipowie.

 Drewniana platforma widokowa na Górce Klasztornej, skąd

 Nowe Guty – widok na północno-wschodni brzeg jeziora

można podziwiać jeden z jarów opadający w stronę Zalewu

 Szlak pieszy zielony „Szlak Lasem Nadwelskim” (10,5 km): ma

Ujście Pasłęki, fot. Zbigniew Zagrodzki

na celu zapoznanie z różnorodnością krajobrazów i siedlisk

 W rzeźbie terenu Mierzei można wyróżnić strefę piaszczystej

związanych z doliną rzeczną ze szczególnym uwzględnieniem

plaży nadmorskiej oraz równoległy do niej pas wydm białych

biocenoz wodno-torfowiskowych, łąkowych i leśnych.

i wydm szarych oraz lasów mieszanych i borów na wydmach

Śniardwy.

Linia brzegowa jeziora Drużno, fot. Zefiryn Pągowski

Wiślanego.
Mopek, fot. Małgorzata Gębala

Bocian na platformie gniazdowej, fot. Tomasz Bałdyga

 Wieża widokowa w gospodarstwie nr 7 w Żywkowie należą-

 Wyspa Szeroki Ostrów – widok na południową część Śniardw.

kształty i stoki o stromych zboczach, co sprawia, że krajobraz

 Łuknajno – wieża widokowa na zatokę Łukniańską jeziora

Mierzei jest niezwykle dynamiczny.

Śniardwy.

cym do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Pachnica dębowa, fot. Krzysztof Polewko

nadmorskich. Wały wydmowe są wysokie, mają nieregularne

 Cierzpięty – punkt widokowy na jezioro Mokre.

Minóg strumieniowy, fot. Archiwum RDOŚ Olsztyn
Wieża widokowa w rezerwacie Jezioro Drużno, fot.Zefiryn Pągowski
Rosiczka okrągłolistna, fot. Archiwum RDOŚ Olsztyn
Mopki, fot. Małgorzata Gębala

Widok na Zalew Wiślany , fot. Witold Szczepański

Odnożyca jesionowa-chroniony gatunek porostu, fot. Mariola Matuszek

Obszary Natura 2000:
- Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)
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Bo

wód pierśnicowy wynosi 960 cm i jest w wieku 670 lat. Swoje imię nosi po Janie Bażyńskim, rycerzu

wych. Jest ważną ostoją reliktowych gatunków bezkręgowców: kiełża i wodopójek oraz siedliskiem

w Paryżu w 1900 r. Była tam reklamowana jako najlepszy surowiec sosnowy świata. Już w 1576 r.

i polityku, który zapisał się w historii jako założyciel Związku Pruskiego, obrońca niezależności miast

gatunków ryb chronionych w naszym kraju i na terenie Unii Europejskiej: różanki i kozy. Na terenach

królowa duńska właśnie w lasach taborskich kupowała najlepszy materiał szkutniczy dla swojej flo-

pruskich od Zakonu Krzyżackiego. Przyczynił się do powstania Prus Królewskich, które zostały włą-

łąk i pastwisk otaczających jezioro Wukśniki znajdują się siedliska cennego przyrodniczo motyla –

ty. Sosnami Taborskim interesowali się członkowie ekspedycji naukowej postępującej za wojskami

czone do Korony Królestwa Polskiego w 1454 r.

czerwończyka nieparka.

Napoleona.

Jezioro Śniardwy

Pachnica dębowa

Jezioro Śniardwy, fot. Marlena Boron

Dorosłe osobniki pachnicy dębowej, fot. Krzysztof Polewko
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jest bardzo czyste (I klasa czystości). W obrębie jeziora potwierdzono występowanie łąk ramienico-
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wysokości 130 cm obwód pnia mierzy 990 cm. Stawia go to przed słynnym Bartkiem, którego ob-
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Głębokość 67,3 m, najgłębsze jezioro Pojezierza Mazurskiego i jedno z najgłębszych w kraju. Jezioro
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Nowe Batorowo

logicznym jest Dolina Pasłęki, łącząca

Opracowano na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
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województwa ważnym korytarzem eko-

i jest czwarte pod względem wielkości w kraju. Jego stolicą jest Olsztyn.
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Europejskiej, który odgrywa znaczącą rolę w zachowaniu lub odtworzeniu stanu właściwej ochrony

Położone jest w północno-wschodniej Polsce, od północy graniczy z Rosją (z obwodem kaliningradzkim)
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Skaliskie. W północno-wschodniej części

obszar Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk zatwierdzony decyzją Komisji

e
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to Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH280047 liczące zaledwie 26,95 ha.

muckiej, Boreckiej, Rominckiej oraz Lasy
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Wspólnoty to Ostoja Piska PLH280048 o powierzchni 57 826,61 ha, a najmniejszy obszar siedliskowy

leśne Puszczy Piskiej, Napiwodzko-Ra-

Województwo warmińsko-mazurskie o powierzchni 24 173,47 km² zajmuje 7,7% powierzchni Polski

19°24’

jest Jezioro Łuknajno PLB280003 o powierzchni 1 380,2 ha. Największy obszar mający znaczenie dla

czych, lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 w województwie
warmińsko-mazurskim
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Największym obszarem specjalnej ochrony ptaków jest Puszcza Piska PLB280008 licząca 172 802,2

gruntów leśnych, co stanowi ponad 8% lasów Polski. Na tak dużą powierzchnię wpływają kompleksy

w

Porty; ośrodki sportów wodnych; kąpieliska
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2000, uwzględniając ich części wspólne, zajmują 664 990 ha, czyli 27,6% powierzchni województwa.
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Parki zabytkowe; inne obiekty zabytkowe
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noty i 1 obszar projektowany o powierzchni 258 190 ha (10,7% powierzchni). Łącznie obszary Natura

Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodni-

siedliska przyrodniczego lub przyczynia się do spójności sieci obszarów Natura 2000.

Muzea; fortyﬁkacje; grodziska
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Zalew Wiślany
PLB280010

Ruiny zamków; pałace i dwory; pomniki;
miejsca pamięci narodowej

o łącznej powierzchni 575 809 ha (23,8% jego powierzchni) oraz 43 obszary o znaczeniu dla Wspól-

W ramach sieci Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim chronionych jest 756 tys. ha

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty to…

Kościoły; klasztory; kaplice

W jego granicach położonych jest w całości lub częściowo 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków

obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla
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Obszar Natura 2000 to…
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SS 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków
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Schroniska młodzieżowe; campingi i pola biwakowe

przyrodniczo-krajobrazowych, 110 użytków ekologicznych oraz jedno stanowisko dokumentacyjne.

ha (w tym 169 101,30 ha w województwie warmińsko-mazurskim). Najmniejszym obszarem ptasim

W

Hotele; inne noclegi; ośrodki wypoczynkowe

watów przyrody, 71 obszarów chronionego krajobrazu, ok. 2500 pomników przyrody, 13 zespołów
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Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje około 20 procent powierzchni lądowej kraju. W jej skład

Sady; łąki; cmentarze

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się 8 parków krajobrazowych, 110 rezer-
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Województwo warmińsko-mazurskie
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Szlaki turystyczne

a t
o k
a

elementy, czyli siedliska i gatunki, dla których ochrony został wyznaczony ten obszar,

Parkingi

Niemców, Mazurów, Warmiaków, Białorusinów, Romów, Litwinów, Tatarów i Rosjan.

Z

SS obszary na terenie których ochronie ma podlegać nie całość przyrody, ale jedynie jej wybrane
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SS godzenie ochrony siedlisk i gatunków z gospodarczym użytkowaniem terenu, zgodnie z ideą
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Warmii, Mazur i Powiśla. Mieszka tu ponad 1,4 miliona mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia
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SS główne narzędzie ochrony różnorodności biologicznej na teryto-
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SS sieć obszarów tworzonych dla ochrony, a więc utrzymania lub od-

i w jednym punkcie z Litwą – jest to tzw. Trójstyk Granic. Sąsiaduje z województwami: pomorskim,

Ośrodki jeździeckie; leśniczówki, gajówki
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Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to…

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

Jezioro Nidzkie, fot. Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz

Ciekawostki przyrodnicze

Klucz żurawi, fot. Archiwum Daunpol
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Największe jezioro w Polsce. Leży w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w do-

Chrząszcz ujęty na Czerwonej Liście IUCN oraz Dyrektywie siedliskowej. Na Warmii i Mazurach wy-

Zwane też „bocianią wioską”, to niewielka wieś leżąca przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

rzeczu Pisy. Znajduje się w graniach Mazurskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000

stępuje liczne w starych, dziuplastych drzewach gatunków liściastych, m.in.: dąb szypułkowy, lipa

Mieszka w niej dwa razy więcej bocianów niż ludzi. Kilkadziesiąt gniazd rozmieszczonych na do-

Puszcza Piska PLB280008. Brzegi jeziora na znacznej przestrzeni są płytkie i łatwo dostępne. Cha-

drobnolistna, wierzba biała. Larwy owada żerują przez 3-4 lata w próchnie, które jest rozkładane

mach, drzewach i słupach elektrycznych tworzy największą kolonię bociana białego w Polsce. We

rakterystyczne dla tego jeziora są występujące w wielu miejscach, usiane głazami narzutowymi,

przez grzyby. Owad doskonały żyje około 4-5 miesięcy, wydzielając podczas rójki charakterystyczny

wsi znajduje się wieża widokowa, umożliwiająca podglądanie codziennego życia bocianów oraz

kamieniste brzegi. Nierzadko na przestrzeni kilkuset metrów ciągną się pasy szuwarów.

zapach przypominający brzoskwinie. Jest gatunkiem parasolowym, gdyż jego ochrona pozwala za-

prowadzenie żywych lekcji przyrody. Oprócz Żywkowa, również Szczurkowo, Toprzyny i ok. 20 innych

chować inne cenne gatunki chrząszczy saproksylicznych.

położonych przy rosyjskiej granicy wiosek to prawdziwe bocianie zagłębie.

