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Ścieżka dydaktyczna   

Płoszlak 

OSTOJA AUGUSTOWSKA PLH200005  
Powierzchnia :  107068,7 ha 
Opis : Ostoja znajduje się w północno - wschodniej Polsce i obejmuje swym zasięgiem prawie całą polską częśd Puszczy 
Augustowskiej. Puszcza ta stanowi jeden z największych i najlepiej zachowanych kompleksów leśnych Europy środkowo 
- wschodniej. Na terenie tym dominują bory sosnowe i sosnowo-świerkowe, częściowo o charakterze naturalnym. 
Mniejszą powierzchnię zajmują bory mieszane i lasy liściaste. Rozległe obszary, zwłaszcza w południowej części Puszczy, 
zajmują olsy. Występuje tu również wiele rzadkich zbiorowisk roślinnych o charakterze borealnym np. świerczyny na 
torfie, bagienne lasy brzozowo-sosnowe oraz bory bagienne. Na terenie ostoi występuje 21 typów siedlisk ważnych dla 
zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, zajmują w sumie około 12% obszaru. Spośród tych siedlisk największą 
powierzchnię zajmują lasy bagienne, z których szczególne znaczenie mają bagienne lasy sosnowo-brzozowe. Teren ostoi 
jest najważniejszym obszarem występowania tego typu siedlisk w Polsce. Największe ich kompleksy występują nad 
Rospudą oraz wzdłuż Kanału Augustowskiego. Lasy te są ważnym siedliskiem rzadkich gatunków roślin m.in. storczyków 
- wyblina jednolistnego i żłobika koralowatego, oraz turzyc - turzycy żywicowej i turzycy strunowej. Oprócz bagiennych 
lasów szczególną wartośd dla UE przedstawiają różnego typu torfowiska. Szczególnie cenne są torfowisk doliny Rospudy 
oraz torfowiska położone nad jeziorami ciągu Kanału Augustowskiego. Na terenie ostoi znajduje się jedno z większych 
torfowisk wysokich w Polsce - Kuriaoskie Bagno. Wykształciły się tu również rozległe torfowiska niskie mechowiskowe 
oraz cenne torfowiska nakredowe z udziałem kłoci wiechowatej. Na terenie ostoi znajduje się wiele jezior o 
zróżnicowanej trofii: od jezior eutroficznych po dystroficzne. W Puszczy Augustowskiej występuje 7 gatunków roślin 
cennych dla przyrody Europy, z czego dla czterech - aldrowandy pęcherzykowatej, skalnicy torfowiskowej, lipiennika 
Loesela i sasanki otwartej na obszarze tym występuje znaczącą częśd krajowych zasobów. Populacje lipiennika i skalnicy 
nad Rospudą oraz populacje aldrowandy w ciągu jezior Kanału Augustowskiego są jednymi z najobfitszych populacji tych 
roślin w Polsce. W Puszczy Augustowskiej występuje 24 gatunki storczykowatych, w tym, na torfowiskach nad Rospudą - 
miodokwiat krzyżowy na jedynym naturalnym stanowisku w Polsce. Obszar ten wyróżnia także duży udział we florze 
gatunków borealnych, takich jak wełnianeczka alpejska, wielosił błękitny, brzoza niska i skalnica torfowiskowa. Z 
torfowiskami i jeziorami związane są liczne ptaki wodnobłotne. Puszcza Augustowska jest ważnym korytarzem 
migracyjnym dla wielu gatunków flory i fauny, łączącym lasy Europy środkowej i wschodniej. Jest to również ostoja wielu 
zagrożonych gatunków cennych dla europejskiej przyrody, przede wszystkim rysia i wilka, a także wydry i bobra. (© 
Instytut na Rzecz Ekorozwoju: za:  http://obszary.natura2000.org.pl/) 
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Legenda przystanków:   
  przystanek  
  ścieżka podstawowa piesza 
  częśd kajakowa rozbudowanej ścieżki 
 
Rodzaj ścieżki:   
Długośd ścieżki:    podstawowa 7,9 km, rozbudowana min.  12,5 km  
Czas przejścia:   podstawowa  1,5 h. ,  rozbudowana 2,5 h  
Stopień trudności:   umiarkowana   
Liczba przystanków:  podstawowa  5;  rozbudowana 7  
 

Przebieg ścieżki dydaktycznej   
 

Dlaczego Ostoja Augustowska została objęta siecią Natura 2000 ? 
 
Puszcza stanowi jeden z największych i najlepiej zachowanych kompleksów leśnych Europy Środkowo- Wschodniej. Na 
tym terenie dominują bory sosnowe i sosnowo-świerkowe, częściowo o charakterze naturalnym. Jest to również ostoja 
wielu zgrożonych gatunków cennych dla europejskiej przyrody, przede wszystkim rysi i wilka, a także wydry i bobra. 
Występowanie tych dwóch ostatnich gatunków jest kryterium uznawania obszarów Natura 2000. Nie byłoby jednak 
obszaru gdyby nie bogactwo awifauny. Spotkamy tu aż 215 gatunków ptaków, w tym 166 lęgowych. Aż 26 z nich to 
najrzadsze w europie gatunki, wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Obszar ostoi Augustowskiej to przede 
wszystkim lasy. Najlepszą porą na odwiedzenie go jest późna wiosna i lato. Rzadkie gatunki ptaków które tu występują 
spotkamy podczas spacerów w lipcu i sierpniu. Ptaki są już wtedy po lęgach i nasza obecnośd w żaden sposób im nie 
zaszkodzi. Niestety, ptaki leśne są trudne do obserwacji dlatego przyda nam się porządna lornetka i aparat fotograficzny 
z możliwością wykonywania dużych zbliżeo. Nagrodą będą wspaniałe fotografie dzięciołów czarnego czy zielonosiwego. 
Przy odrobinie szczęścia dojrzymy pięknego dudka a na błękicie nieba uda nam się sfotografowad majestatyczną 
sylwetkę bielika w locie. W ostojach takich jak Puszcza Augustowska ważne jest prowadzenie zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Dzięki temu nie zaprzestaje się produkcji i pozyskania drewna, ale przy wycinaniu lasów pozostawia 
się grupy drzew do naturalnego rozkładu. Leśnicy pamiętają również o pozostawianiu dla ptaków starych drzew 
dziuplastych oraz wszelkiego rodzaju złomów i wykrotów. 
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Jez. Pomorze  

Marycha 
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Przystanek 1 - początkowy i końcowy 
Współrzędne:  N 54° 1' 47,72"; E 23° 26' 59,14"   

 
 

Temat:   Wieś Zelwa  
 
Izba regionalna „Dawna Wieś”  Fot. M. Mikulski 

 
 
 
 
 
Rzeka Zelwa przelywajaca przez wieś 

Fot. M. Mikulski 

 
 
 
 
Wieś Zelwa to malownicza podlaska miejscowośd położona między rzeką Marychą a berzegiem jez. Zelwa. Powstała w 
poł. XVII w . Pierwsze wzmianki o wsi Zelwa datują się na 1645 r. Wówczas mieszkało w niej prawdopodobnie 10 
gospodarzy. W XVIII w . osadę przejął Wigerski Zakon Kamedułów. W tym okresie mieszkaocy wsi trudnili się wyrobem 
gontów  na potrzeby klasztoru w Wigrach. Krajobraz Podlasia jest w sposób nierozerwalny zwiazany z obrazem 
przydrożnych krzyży i kapliczek. We wsi Zelwa można zauważyd kontynuację tych tradycji. Stawiane na rozdrożach 
stanowiły dla podróżnych punkty orientacyjne. W tym miejscu znajduje się Izba Regionalna „Dawna Wieś” ze 
skansenem. Zwiedzający mogą poznad dawna architektruę wiejską oraz typowe zajęcia miejscowej ludzności  takie jak: 
przędzenie, tkanie, kręcenie powrozów, obróbka lnu czy wypiek chleba. Obecnie wiele gospodarstw obok działalności 
agroturystycznej prowadzi gospodarstwa rolne w trosce o zrównoważony rozwój zgodny z projektem NATURA 2000. 

 
 
 
Typowe obrazy wsi Zelwa  
fot. M. Mikulski 
 
 

 
 
 

Tablica inforamcyjna na ściezce fot M. Mikulski 
Przystanek 2 

Współrzędne:  N 54° 1' 59,83"; E 23° 26' 57,24"   

  
Temat: Rzeka Marycha 
 
Rzeka biegnąca na pograniczu polsko-litewskim, lewobrzeżny dopływ Czarnej 
Haoczy, mająca źródła w okolicach Puoska, liczy 5,3 kilometrów długości. 
Szeroka na 15 metrów, głęboka na 1,8 metra, o prądzie prędkości 0,8 km /h, 
Marycha jest rzeką III klasy czystości. Uroczy zakątek dla miłośników natury, raj 
dla wędkarzy. 
 

Jej brzegi porasta tatarak, palka wodna i grążel żółty. Amatorów wędkowania wabi tu obecnośd pstrąga potokowego, 
szczupaka, okonia, węgorza, lipienia, i leszcza. Zarybianie rzeki koncentruje się na pstrągu potokowym i lipieniu.   
 
 
 



 
Ścieżka dydaktyczna opracowana w ramach projektu Złap Równowagę Odkryj Naturę na obszarach NATURA 2000  

w Ostoi Augustowskiej 25.08 -28.08.2011 

4 

 

Ciekawostka :  Wędkowania jest dozwolone na odcinku rezerwat Kukle – granica polsko-litewska ale jedynie przy użyciu 
przynęt sztucznych  

 
Ciekawostki :   W pobliżu znajduje się rezerwat bobrów o tym samej nazwie Marycha. Można do niego dotrzed prze 
Krasnopol w drodze do wsi Murowany most i osady Rutka Pachuckich.   Zarybianie rzeki koncentruje się na pstrągu 
potokowym i lipieniu. Pod względem czystości rzekę tę zalicza się do III ciej klasy czystości wód. 
 
Widok na rzekę z mostu na rzekę Marycha fot M.Mikulski  

 
 
 
 
 
 
 

Bujnie porośnięta Marycha w 
okresie letnim fot M. Mikulski 

 
 
 

 
Przystanek 3 

Współrzędne:  N 54° 1' 38,51"; E 23° 2' 25,58"   

 Bagno zwyczajne w rezerwacie Toblinka fot M. Mikulski 

Temat : Rezerwat Tobolinka    
 
Jeden z najstarszych  i najmniejszych (ok. 4,5 ha) rezerwatów przyrody znajdujący 
się na terenie Ostoi Augustowskiej wchodzący w skład sieci NATURA 2000. Został 
utworzony 31.10.1959  r w celu zachowanie jeziora dystroficznego wraz z pasem 
boru bagiennego. Jeziora dystroficzne – sukcesywnie zarastają roślinami, tworząc 
charakterystyczne PŁO. Pod wpływem falowania wody odrywają się. Fragmenty 
brzegu tworzą pływające wysepki. Typowy odcieo wody o barwie brunatnej 
spowodowany jest dużą zawartością substancji humusowych. Warto zauważyd, że 
jeziora dystrfoficzne są utworami o krótki żywocie w porownaniu z innymi 
zbiornikami wodnymi. Na terenie rezerwatu chroni się przygiełkę białą, rosiczkę okrągłolistną, turzycę bagienną, 
borówkę bagienną oraz bagno zwyczajne. W  obrębie tego terenu spotkad można bobry oraz różne gatunki ptaków take 
jak dudek, szpak, krętogłowy, pełzacze, sikory, sowy, które gniazadują w starych drzewach. 
 

 
Ciekawostki:  
Bagno zwyczajne wydziela specyficzny zapach żywicy, który świetnie oczyszcza 
drogi oddechowe. Ponadto, używano go przeciw komarom i molom.  
Legendy głoszą, że odurzający zapach wabił konie ciągnące tabory z towarami. 
Konie, skuszone zapachem, brnęły ku rozpaczy kupców w bagno na którym 
ginęły wraz z kosztownym ładunkiem. 
 
 
Bagno zwyczajne w rezerwacie Toblinka fot M. Mikulski 
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Przystanek 4 i 6  
Współrzędne:  N54° 1' 39,84"; E 23° 24' 36,38"   

Temat: Jezioro Pomorze    
Widok na jez.Pomorze fot. M. Mikulski 

W tym miejscu krzyżuje się szlak pieszy i kajakowy.  
Jezioro Pomorze zaliczane jest do jezior rynnowo-wytopiskowych z mocno 
rozbudowaną linią brzegową. Jego powierzchnia wynosi 297 ha dł. 4,95 km, szer 
1,4 km. , zaś największa głębokośd to 23,5 m. Brzegi jeziora porośnięte lasem 
sosnownym charakteryzują się łatwą dostępnością. Woda jest czysta poza 
okresem zakwitu fitoplanktonu. Jest to zatem bardzo przyjmne miejsce do 
planowania letnich wypadów. Przepływająca przez jezioro rzeką Marychą można 
spłynąd z pobliskich miejscowości. Brzegi jeziora w znacznej części porośnięte są 
borem przeważnie sosnowym ze znacznym udziałem gatunków borealnych 
(turzyca delikanta, gwiazdnica grubolistna). Dno jest głównie piaszczysto żwirowe 
przy brzegach bywa muliste. Występuje tam bujna roślinnośc zanurzona tworząca miejscami podwodne łąki. W okolicy 
znajduje się ostoja zwierzyny m.in. miejsca lęgowe głuszców żurawi, ostoi łosi i bobrów.  
 

Ciekawostki:  Dawniej jezioro Przymorze nazywano morzem. Nazwa ta była wynikiem slawizacji Jadwieskiego – języka 
ludów zamieszkujących te tereny : „mary” co oznacza jezioro.  
 
Przystanek 5 

Współrzędne:  N54° 02' 57,67"; E 23°24' 50,71"   

Temat: Sowy 

 
Ostoja Augustowska to miejsce występowania wielu gatunków sów. Ta bardzo ciekawa grupa ptaków charakteryzuje się 
wieloma cechami innymi od reszty ptaków. Sowia rodzina to ptaki drapieżne, które przystosowały się do polowania nocą 
i o zmroku, chod niektóre gatunki powróciły do dziennego trybu życia. Zamieszkują cały świat, prowadząc zasadniczo 
osiadły tryb życia, lecz niektóre północne populacje koczują lub stały się wędrowne. Sowy nie są spokrewnione 
z ptakami drapieżnymi, ale wykazują z nimi konwergencję – tzn. posiadają wiele cech wspólnych, wynikających z 
podobnego trybu życia. Wśród nich można wymienid: ostre dzioby i szpony, dobry wzrok i widzenie stereoskopowe, 
znacznie poprawiające oceną odległości. Różnice to przede wszystkim nocny tryb życia sów oraz ich doskonały słuch.  
Sowi słuch. Wokół oczu i dzioba sowy mają szlarę, czyli promieniście ułożone pióra, sztywniejsze od innych. Funkcją 
szlary jest skupianie fal dźwiękowych o wysokich częstotliwościach. Działa ona podobnie jak talerz satelitarny lub ręka 
przyłożona do ucha. W obrębie szlary, na jej krawędzi leżą sowie uszy, otoczone zagłębieniem, przechodzącym dalej w 
rynienkę w upierzeniu. Dźwięk trafiający do szlary jest kierowany poprzez rynienki do zagłębieo i dalej do uszu. Co 
istotne, otwory słuchowe po obu stronach głowy są ułożone niesymetrycznie, również zagłębienia mają inny kształt. 
Powoduje to, że dźwięk dochodzi do uszu w różnym czasie i w nieco innej formie. Dzięki temu sowa potrafi precyzyjnie 
zlokalizowad ofiarę nawet w całkowitej ciemności. 
 
Wszystkie sowy są objęte w Polsce ochroną. Najrzadsze gatunki sów, które gniazdują w Ostoi Augustowskiej to: 
 
Puchacz – największa sowa na świecie. Rozpiętośd jego skrzydeł może wynosid 2 metry. Charakterystyczny głos puchacza 
rozbrzmiewa nocą i brzmi „uhu-uhu” W Puszczy Augustowskiej gniazduje około 5 par. 
Sóweczka – najmniejsza sowa Europy. Jej głos przypominający gwizd usłyszymy w dzieo, zwykle o zmierzchu i o świcie, 
nigdy nocą. 
Włochatka – ta średniej wielkości sowa ma wyjątkowo mocno opierzone pazury. Jej głos to radosne „hu-hu-hu” 
słyszalny jest nocami w maju i czerwcu. 
 

Ciekawostki :  Pożywieniem sów są wszystkie zwierzęta od owadów po drobne ssaki. Zdecydowanie najwięcej jest 
wśród nich gryzoni. Ich resztki znajdziemy w tzw. wypluwkach czyli owalnych zlepkach sierści i niestawialnych kości 
które sowy wypluwają z przewodu pokarmowego w pobliżu gniazd. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Drapie%C5%BCnictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szponiaste
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwergencja_(biologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C3%B3b_(zoologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szpon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlara
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Ciekawostki: Dzięki sowim wypluwkom udało się zainwentaryzowad wiele rzadkich gatunków gryzoni? Zostały one 
rozpoznane wyłącznie po fragmentach szkieletu. 
 

Informacje praktyczne : 
 
Wybierając się ścieżka dydaktyczną Płoszlak warto pamiętad o zabezpieczeniu antykomarowym  i antykleszczowym. 
Miejsca wilgotne i  zacienione to naturalne siedliska dokuczliwych komarów, a Ostoja Augustowska to rejon gdzie 
populacja kleszczy występuje w Polsce najliczniej.  
 
Praktyczne uwagi dla wędkarzy: Warto dodad, że z jeziora wędkarze mogą wyłowid dorodne okazy szczupaków, leszczy, 
okoni, liny, węgorze i  sielawy oraz sieje i pospolite płocie. Chętnych połowów szczupaka zapraszamy, by spróbowali 
swych sił w maju i czerwcu w miejscach przybrzeżnych, zacisznych lub też przy oczaretach, natomiast w lecie bliżej trzcin 
i stoków podwodnych - górek i łąk. 

 

 


