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I. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

I.1.Położenie fizyczno-geograficzne

Obszar  województwa  warmińsko-mazurskiego,  w  tym  gmin  północnego  obszaru  Wielkich
Jezior Mazurskich, stanowi ważny element powiązań przyrodniczych nadbałtyckiej strefy pojeziernej,
ciągnącej się od Skandynawii przez północno-zachodnie tereny Rosji, Estonię, Łotwę, Litwę, północną
Białoruś, północną Polskę po północne Niemcy. Jest to tzw. okołobałtycki zielony pierścień − ważny
składnik ogólnoeuropejskiego systemu powiązań przyrodniczych.1

Omawiany subregion został ukształtowany głównie w wyniku zlodowacenia bałtyckiego. Jego
krajobraz  ma  charakter  typowo  polodowcowy.  Urozmaicają  go  ciągi  wałów  morenowych,  liczne
wzgórza, jeziora i równiny sandrowe.

Obszar  gmin  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich,  zgodnie  z  przyjętym  przez  
J.  Kondrackiego2 systemem  regionalizacji  fizyczno-geograficznej,  położony  jest  w  obrębie
następujących jednostek:

1 Program ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na
lata 2011-2014, Olsztyn 2007, s.10.

2 Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. PWN, Warszawa, 2002 r.
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PROWINCJA: Nizina Wschodniobałtycko-Białoruska
PODPROWINCJA: Pojezierze Wschodniobałtyckie
MAKROREGION: Pojezierze Mazurskie
MEZOREGIONY: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Pojezierze Ełckie
Kraina Węgorapy
Nizina Sępolska
Pojezierze Mrągowskie

Kraina  Wielkich  Jezior  Mazurskich rozciąga  się  na  obszarze  ok.  1730  km2,  w  obniżeniu
pomiędzy  Pojezierzem  Mrągowskim  od  zachodu  i  Pojezierzem  Ełckim  od  wschodu.  Od  północy
graniczy  z  Krainą  Węgorapy,  a  od  południa  z  Równiną  Mazurską.  Najbardziej  charakterystycznym
rysem krainy jest największy w Polsce zespół połączonych kanałami jezior o łącznej powierzchni 302
km2 i o wyrównanym zwierciadle na wysokości 116 m n.p.m. Połączone zbiorniki wodne dzielą się na
3 grupy obejmujące 24 jeziora: zespół Mamr, system jezior i kanałów Niegocin – Tałtowisko i zespół
Śniardw. W granicach subregionu znajduje się ponadto kilkanaście jezior, o powierzchni większej niż 1
km2, bezodpływowych lub odprowadzających wody do systemu Mamry – Śniardwy.3

Mezoregion Pojezierze Ełckie zajmuje wschodni skraj mazurskiego lobu lodowcowego. Cała
jednostka  obejmuje  obszar  o  powierzchni  ok.  2630  km2.  W  przeważającej  części  stanowi  silnie
pagórkowatą  wyżynę,  miejscami  porośniętą  zwartymi  kompleksami  leśnymi  (Puszcza  Borecka)  z
licznymi  jeziorami.  Największe  zagęszczenie  jezior  występuje  w  części  środkowej  mezoregionu.4

Jeziora odwadniane są przez rzekę Ełk wraz z dopływami. Ukształtowanie powierzchni w granicach
pojezierza jest silnie pagórkowate – morenowe wzgórza Pojezierza osiągają wysokość powyżej 200 m
n.p.m. (Góry Piłackie, 219 m).5

Kraina Węgorapy jest naturalnym przedłużeniem obniżenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Jest ona pozbawiona zbiorników wodnych i zdrenowana przez Węgorapę. Cechą charakterystyczną tej
części omawianego subregionu jest sieć rzeczna, którą stanowi Węgorapa i jej dopływ Gołdapa oraz
gęsty system kanałów.6

Nizina  Sępopolska  jest  to  rozległa  niecka  z  głęboko  wciętą  doliną  Łyny  przylegającą  od
wschodu  do  Wzniesień  Górowskich.  Na  jej  powierzchni  zalegają  miejscami  tłuste  iły  czerwone
pochodzenia polodowcowego, na których wytworzyły się urodzajne gleby brunatne.

Pojezierze Mrągowskie  leży na wschodnich krańcach Pojezierza Olsztyńskiego, od wschodu
graniczy z Krainą Wielkich Jezior Maurskich, od północy z Pobrzeżem Warmińskim. Obszar Pojezierza
jest  położony  w  malowniczym  krajobrazie  moreny  czołowej  z  licznymi  wzniesieniami  i  jeziorami
rynnowymi z urozmaiconymi brzegami. Strome zbocza jezior, pocięte urwistymi dolinami, wzbogacają
piękno krajobrazu tego mezoregionu. Większe kompleksy leśne pokrywają południowe obszary, na
peryferiach Puszczy Piskiej. Lasy są tu położone w malowniczym krajobrazie morenowym i stanowią

3 Program  ochrony  środowiska  dla  gminy  Pozezdrze  opracowany  przez  firmę  GeoDigital  na  zlecenie  Urzędu  Gminy
Pozezdrze, na podstawie umowy z dnia 13 maja 2004 r., s. 10-11.

4 Tamże, s. 11.

5 http://www.mazurygarbate.com/?Krainy_geograficzne.

6 Program ochrony środowiska dla gminy Budry na lata 2004-2011. Budry, 2004 r., s. 10.
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zwarty kompleks. Na Pojezierzu Mrągowskim zachowały się liczne fragmenty przyrody pierwotnej z
elementami rzadkich już gatunków roślin i zwierząt.7

W poniższej tabeli przedstawiona została charakterystyka położenia fizyczno-geograficznego
poszczególnych gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Tabela 1. Położenie fizyczno-geograficzne gmin lGD9.

Gmina Charakterystyka położenia fizyczno-geograficznego

Giżycko8 MEZOREGION: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Na  obszarze  gminy  dominuje  krajobraz  młodoglacjalny,  pojezierny,  z  licznymi  jeziorami.
Najwyżej położone tereny – na wysokości 150-180 m n.p.m. – występują w południowo-
zachodniej  i  północno-wschodniej  części  gminy. Tereny położone najniżej  –  około 120 m
n.p.m. – znajdują się nad brzegami jezior.

Na powierzchni terenu występują osady czwartorzędowe. Są one związane z działalnością
lądolodu z  okresu zlodowacenia  północnopolskiego  i  procesów erozyjno-akumulacyjnych
zachodzących  w  holocenie.  Przestrzennie  dominuje  falista  i  pagórkowata  wysoczyzna
moreny  dennej  zbudowana  głównie  z  glin  zwałowych.  Dość  duże  powierzchnie  zajmują
równiny  wypełnione  osadami  jeziornymi  i  organicznymi.  Koncentrują  się  one  w  rejonie
jezior  Kisajno  i  Kruklin.  Znaczącą  rolę  w  krajobrazie  odgrywają  wzgórza  moren
akumulacyjnych. Występują one na niewielkich powierzchniach w różnych częściach gminy.
Miąższość  utworów  czwartorzędowych  jest  znaczna,  wynosi  przeważnie  200-240  m.  Na
większości  obszaru  gminy  pod  osadami  z  epoki  lodowcowej  zalegają  utwory  ery
mezozoicznej  (mułowce  i  margle  kredy  górnej).  Tylko  w  części  północno-wschodniej  i
południowo-zachodniej gminy pod czwartorzędem występują osady trzeciorzędu starszego
– głównie piaski paleogenu. Łączna miąższość skał osadowych, osadzonych w trzech erach
geologicznych:  paleozoicznej,  mezozoicznej  i  kenozoicznej,  wynosi  około 1,5 km.  Poniżej
zalega podłoże krystaliczne, zbudowane głównie (według obecnego stanu wiedzy) ze skał
granitowych.

Kruklanki9 MEZOREGIONY: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierze Ełckie

Krajobraz gminy ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego charakteryzuje
się występowaniem licznych wyniesień morenowych i dolin erozyjnych. W kilkunastu takich
obniżeniach znajdują się malowniczo położone jeziora, z których największe to: Gołdopiwo,
Sołtmany i  Żywe. Większość jezior i  jeziorek połączonych jest ze sobą ciekami wodnymi.
Urozmaicona rzeźba terenu oraz podłoże glebowe stwarzają korzystne warunki dla rozwoju
rożnych form roślinności leśnej, łąkowej, wodnej, szuwarowej i innej. W wyniku zarastania
płytkich  zbiorników  wodnych,  częściowo  osuszanych  przez  człowieka  na  terenie  gminy
powstają rozległe torfowiska.

Miłki10 MEZOREGION: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Obszar  gminy  posiada  krajobraz  młodoglacjalny,  pojezierny  z  licznymi  jeziorami.

7 http://www.pokolenie-nzs.pl/pojezierze-mrgowskie.html.

8 Program ochrony środ. gm. Giżycko na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011. Giżycko, sierpień 2004 r., s. 8.

9 Program ochrony środowiska gminy Kruklanki na lata 2004-2011 stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/236/06
Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 maja 2006 r., s. 6.

10 Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki cz.  I  stanowiąca załącznik  1a  do
uchwały  
nr LI/267/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 10 stycznia 2010 r., s. 4-5.
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Gmina Charakterystyka położenia fizyczno-geograficznego

Przestrzennie  na  obszarze  gminy  dominuje  wysoczyzna  polodowcowa  falista  i  lokalnie
pagórkowata. Najbardziej urzeźbionej jest rejon Gór Paproteckich, gdzie dominują wzgórza
moreny czołowej  oraz innych form deglacjacji  marginalnej.  Podobne tereny występują w
południowo-wschodniej części gminy – na południe od Konopek Wielkich i Małych. Tereny
wysoczyznowe położone są przeważnie na wysokościach rzędu 140-150 m n.p.m. a lokalnie
od 130 m n.p.m. – głównie w części zachodniej do 160 m n.p.m. – w części wschodniej. 

Południowo-zachodnia i  północno-wschodnia część gminy wchodzą w skład holoceńskich
równin  torfowiskowo-jeziornych  zwanych  Łąkami  Nietlickimi  i  Łąkami  Staświńskimi.  Łąki
Nietlickie położone są na wysokości 116-120 m n.p.m., Łąki Staświńskie – 130-135 m n.p.m.
Bagna  Nietlickie  łączą  się  z  misami  dużych  jezior  (Jagodne,  Niegocin)  okalających  teren
gminy od strony północno-zachodniej.

Niewątpliwym walorem gminy są  przepiękne,  pagórkowate tereny z wąskimi  rynnowymi
jeziorami (Wojnowo, Buwełno, Ublik Wielki i Ublik Mały), będące śladami bytności na tym
terenie lodowców.

Utwory przypowierzchniowe budują osady czwartorzędowe. Są one związane z działalnością
lądolodu z  okresu zlodowacenia  północnopolskiego  i  procesów erozyjno-akumulacyjnych
zachodzących  w  holocenie.  Miąższość  utworów  czwartorzędowych  jest  znaczna,  wynosi
przeważnie  200-300  m.  Grubsza  powłoka  osadów  czwartorzędowych  występuje  w
środkowej  części  gminy.  We  wschodniej  i  zachodniej  części  gminy  pod  osadami
czwartorzędowymi zalegają trzeciorzędowe osady paleogenu głównie piaski glaukonitowe.
W  dolinie  podczwartorzędowej  osady  trzeciorzędowe  są  zerodowane  pod  plejstocenem
zalegają bezpośrednio mezozoiczne utwory kredy górnej, głównie margle.

Łączna miąższość skał osadowych, osadzonych w dwóch erach geologicznych (mezozoicznej i
kenozoicznej)  wynosi  około  1  km.  Brak  jest  osadów  ery  paleozoicznej.  Poniżej  skał
osadowych zalega prekambryjskie podłoże krystaliczne; w tym rejonie zbudowane głównie
(według obecnego stanu wiedzy) ze skał metamorficznych, poprzetykanych intruzjami skał
magmowych.

Przestrzennie  dominuje  falista  i  pagórkowata  wysoczyzna  moreny  dennej  zbudowana
głównie  z  glin  zwałowych.  Dość  duże  powierzchnie  zajmują  równiny  wypełnione
holoceńskimi  osadami  jeziornymi  i  organicznymi.  Koncentrują  się  one w  rejonie  Bagien
Nietlickich  i  Łąk  Staświńskich.  Znaczącą  rolę  w  krajobrazie  odgrywają  wzgórza  moren
czołowych, różnorodne pod względem litologicznym, głównie w rejonie Gór Paproteckich.

Ryn11 MEZOREGIONY: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierze Mrągowskie

Pod względem warunków geomorfologicznych obszar gminy Ryn znajduje się w całości w
zasięgu  pomorskiej  fazy  zlodowacenia  bałtyckiego.  Wyróżnić  można  następujące  główne
jednostki morfogenetyczne:

1) wysoczyznę czołowo-morenową – środkowa część gminy w pasie Słabowo – Krzyżany –
Ryn – Orło – Jeziorko – Skop. Strefa to usytuowana jest przeciętnie na wysokości 150-170
m n.p.m. z maksymalną kulminacją 173,9 m n.p.m. na zachodzie (Krzyżany, Wejdyki) i
188,1 m n.p.m. na wschodzie (Skop). Obszar ten charakteryzuje się dużymi nachyleniami
zboczy od 10 do 20% oraz dużą zmiennością budowy geologicznej;

2) wysoczyznę  moreny  dennej  (północna  i  południowa  część  gminy  w  przewadze
usytuowana na wysokości 120-140 m n.p.m. o małej zmienności budowy geologicznej –
podłoże w większości stanowią gliny zwałowe, lokalnie piaski);

3) rynnę jezior Tałty – Ryńskie – Ołów – Orło (o głębokości rzędu 60-70 m, kształcie doliny
rzecznej utworzoną przez wody płynące pochodzące z roztapiającego się lądolodu).

Wydminy MEZOREGION: Pojezierze Ełckie

Brak szczegółowych informacji.

11
 Strategia rozwoju miasta i gminy Ryn stanowiąca  załącznik do Uchwały nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27
kwietnia 2011 r., s. 8-9.
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Gmina Charakterystyka położenia fizyczno-geograficznego

Budry12 MEZOREGIONY: Kraina Węgorapy, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierze Ełckie

Ukształtowanie terenu jest odmienne dla części północno-wschodniej i pozostałego obszaru
gminy. Rejon północno-wschodni, mniej więcej na północ od rzeki Gołdapy, ma charakter
równinny, jest położony na wysokości  90-105 m n.p.m. Z  kolei  na zachód i  południe od
Gołdapy  powierzchnia  terenu  ma  charakter  falisty,  a  w  strefach  zewnętrznych  gminy
wyraźnie pagórkowaty, osiągając kulminacje w następujących punktach:

1) na zachodzie – 160,1 m n.p.m. (PGR Góry)

2) na południu – ok. 175 m n.p.m. (Brzozowska Góra),

3) na południowym-wschodzie – 171,9 m n.p.m. (Piłaki Małe).

Najbardziej zróżnicowaną rzeźbę terenu posiada rejon południowy tj. na południe od wsi
Więcki-Budry oraz okolice wsi Piłaki Małe.

Deniwelacje lokalne na terenie gminy Budry osiągają wielkości często 10-30 m, a spadki na
zboczach są rzędu 10-25%.

Typowy krajobraz młodoglacjalny obserwowany na terenie gminy odznacza się świeżością i
różnorodnością form. Jest to wynikiem działalności lodowca, który pokrywał te tereny w
stadium pomorskim  zlodowacenia  bałtyckiego  oraz  późniejszych  procesów związanych  z
jego zanikiem. 

W  krajobrazie  gminy  przeważa  wysoczyzna  morenowa  falista  z  licznie  występującymi
zagłębieniami  wytopiskowymi.  Formami  związanymi  z  nasuwaniem  się  lądolodu  na
omawiany obszar są pagórki moren wyciśnięcia z okolic Dowiat. 

Formy  akumulacji  lodowcowej  reprezentowane  są  przez  moreny  czołowe,  przeważnie
akumulacyjne: w okolicach Olszewa Węgorzewskiego i Gór, gdzie osiągają wysokość około
140 m n.p.m. 

Z  procesami  zaniku  lądolodu  związane jest  powstanie  lokalnych,  niewielkich  zbiorników
zastoiskowych.  Ich  obecność  stwierdzono  w  okolicach  Koźlaka  i  na  wschód  od  Budr.
Obecność  iłów  warwowych  stwierdzono  także  przy  granicy  państwa,  w okolicy  Olszewa
Węgorzewskiego. Towarzyszą im pokrywy błota morenowego osadzone grawitacyjnie blisko
czoła lądolodu. 

Centralną część gminy obejmuje rozległy (90 km2) płaski obszar o wysokościach 93-95 m
n.p.m. Jest to Niecka Skaliska. Obszar ten jest kopalnym jeziorem, które funkcjonowało w
czasie  zaniku  lądolodu  na  omawianym  obszarze.  Do  tego  zbiornika,  od  południowego
wschodu  wlały  się  wody,  niosąc  znaczne  ilości  materiału  piaszczystego  –  utworzył  się
rozległy stożek, na powierzchni którego obecnie rośnie Las Skaliski.

Pozezdrze13 MEZOREGIONY: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierze Ełckie

Krajobraz  młodoglacjalny  obserwowany  na  terenie  gminy  odznacza  się  świeżością  i
różnorodnością form, co jest wynikiem działalności lodowca, który pokrywał te tereny w
stadium pomorskim zlodowacenia bałtyckiego.

Na obszarze gminy wyróżnić można kilka regionów o odmiennych cechach ukształtowania
powierzchni:

1. W  zachodniej  części  gminy  (Pojezierze  Giżycko-Węgorzewskie),  przyległej  do  dużych
akwenów,  dominują  tereny  równinne  z  osadami  akumulacji  jeziornej  i  zastoiskowej.
Powierzchnia  równiny  zawiera  się  na  ogół  między  116-120  m  n.p.m.  W  jej  obrębie
występują dość liczne pagórki kemowe o wysokości względnej od kilku do kilkunastu
metrów. 

2. Część południowa gminy (Wyniesienie Pozedrzańsko-Kożuchowskie) to falista, miejscami
pagórkowata  wysoczyzna  morenowa  moreny  dennej.  Intensywne  rozczłonkowanie

12
 Program ochrony środowiska dla gminy Budry …., s. 2-3.

13
 Program ochrony środowiska dla gminy Pozezdrze …., s.14.
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Srokowo na lata 2009-2016. Srokowo, 2006 r., s. 6.
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Gmina Charakterystyka położenia fizyczno-geograficznego

pionowe obszaru  charakteryzuje  się niewielkimi  deniwelacjami lokalnymi,  rzędu kilku
metrów. Generalnie powierzchnia terenu wznosi się w kierunku południowym od około
140 do 160-170 m n.p.m. 

3. W  środkowej  części  gminy  (Pojezierze  Sapiny),  od  Dziaduszyna  na  zachodzie  po
Jakunówko  na  wschodzie,  przeważają  tereny  sandrowe  o  piaszczystym  podłożu.
Występujące  tam  liczne  jeziora  na  ogół  związane  są  hydrograficznie  z  rzeką  Sapiną.
Powierzchnia  tej  części  gminy  jest  falista,  a  formy  ukształtowania  powierzchni  są
stosunkowo rozległe.  Charakterystyczną cechą są  występujące w kształcie dolin  i  mis
wypełnione  wodami  i  osadami  pojeziernymi  obniżenia  –  dość  głębokie  i  często
znacznych  rozmiarów.  Deniwelacje  terenu  przeważnie  wynoszą  od  kilkunastu  do
trzydziestu kilku metrów. Powierzchnie form wypukłych wznoszą się na około 130-150 m
n.p.m., a dna obniżeń znajdują się na wysokości ok. 116-130 m n.p.m. 

4. W części północnej gminy (Wysoczyzna Krzywińskich), w rejonie od Stręgielka i Przytuł
po  Gębałkę,  dominuje  falista,  miejscami  pagórkowata,  wysoczyzna  morenowa.  Jej
rzędne zawierają się między 130-160 m n.p.m. Zbliżonym ukształtowaniem powierzchni
terenu  charakteryzują  się  też  południowo-wschodnie  obszary  gminy  (na  wschód  od
Jakunówka;  Wysoczyzna  Jakonówka),  przy  czym powierzchnia  terenu  jest  tu  bardziej
urozmaicona pagórkami czołowo-morenowymi. Teren wzniesiony jest nad poziom morza
na wysokość około 170-190 m.

5. Najbardziej zróżnicowaną geomorfologią cechuje się północno-wschodnia część gminy
zwana  Wzgórzami  Piłackimi.  Jest  to  obszar  czołowo-morenowy  z  lokalnymi
deniwelacjami  sięgającymi  30-40  m.  W  obrębie  gminy  jest  on  najwyżej  wzniesiony,
bowiem rzędne terenu osiągają tu do 180-200 m n.p.m., z maksymalną kulminacją około
218 m n.p.m. Nachylenia zboczy są znaczne i sięgają nawet 15-30%.

Węgorzewo14 MEZOREGIONY: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Nizina Sępopolska

Powierzchnia  terenu  gminy  charakteryzuje  się  zróżnicowanym  ukształtowaniem.  Rzeźba
terenu  utworzona  w  okresie  plejstocenu,  ostatecznie  ukształtowana  została  w  wyniku
ostatniego zlodowacenia – bałtyckiego.

Najwyższą warstwę tworzą osady czwartorzędowe o przeciętnej miąższości około 200 m (w
okolicy  wielkich  jezior  –  100-150  m,  w  Węgorzewie  –  206  m).  Utwory  czwartorzędowe
reprezentowane są  przez  osady plejstoceńskie.  Są  to głównie osady moreny dennej (np.
gliny zwałowe), osady fluwioglacjalne (piaski, żwiry sandrowe, mułki i iły zastoiskowe).

Na  obszarze  gminy identyfikowane są  również  osady  holocenu.  Są  to  przede wszystkim
osady aluwialne w dolinach rzek, osady deluwialne u podnóży zboczy oraz osady organiczne
– torfy, gytie, kreda jeziorna, itp.

Poniżej osadów czwartorzędowych zalegają utwory trzeciorzędowe i kredowe o miąższości około
300-700 m. 

Srokowo15 MEZOREGION: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Obszar  gminy  charakteryzuje  się  zróżnicowanymi  warunkami  fizjograficznymi.
Ukształtowanie terenu jest charakterystyczne dla obszarów polodowcowych. Na obszarze
gminy przeważa krajobraz równinny z falistymi i pagórkowatymi powierzchniami wysoczyzn
morenowych (moreny dennej).  W krajobraz wpisują się także oczka wodne oraz nieduże
jeziorka wypełniające zagłębienia wytopiskowe.

14
 Program ochrony środowiska gminy Węgorzewo na lata 2004-2011, s. 5.

15
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Srokowo …., s. 6.
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1.2. Warunki klimatyczne

Wyniesienie nad poziom morza, duże nagromadzenie otwartych zbiorników wodnych, a także
występowanie  terenów podmokłych  powoduje,  że  na terenie  gmin  północnego  obszaru  Wielkich
Jezior Mazurskich panują specyficzne warunki klimatyczne.  Analizowany obszar,  podobnie jak cały
region, należy do najzimniejszych obszarów w Polsce, gdzie obserwuje się stałe ścieranie się mas
powietrza  atlantyckiego  i  kontynentalnego.  Wpływa  to  na  zróżnicowanie  średnich  temperatur  i
długości okresu wegetacji. Okres wegetacji na wschodzie województwa jest o ok. 10 dni krótszy niż na
zachodzie.  Mniejsze  są  również  średnie  roczne  opady.  Jednocześnie  w ostatnich  5-10 latach  jest
obserwowany  wzrost  liczby  dni  (zwłaszcza  wiosną  i  wczesnym  latem),  kiedy  napływa  powietrze
podzwrotnikowe,  stąd  też  pojawiają  się  zimy  zarówno  mroźne  i  słoneczne,  jak  również  ciepłe  i
deszczowe, a lata suche i gorące następują przemiennie z chłodnymi i wilgotnymi.

Poszczególne pory roku na analizowanym terenie wkraczają  w innych terminach,  niż  w
pozostałych  regionach  kraju.  Wiosna  zaczyna  się  na  przykład  o  około  10-14  dni  później  i  jest
chłodniejsza niż w innych regionach Polski, a przygruntowe przymrozki mogą pojawiać się nawet pod
koniec maja lub w pierwszych dniach czerwca. Jesień natomiast jest przeważnie długa i ciepła, przede
wszystkim dzięki zbiornikom wodnym, które oddają otoczeniu nagromadzone w czasie lata ciepło.
Wpływ wód powierzchniowych zaznacza się także w wilgotności powietrza, która w okresie letnim
(czerwiec-sierpień) waha się w granicach od 60 do 80%. Najwięcej dni słonecznych przypada na maj i
czerwiec oraz wrzesień, natomiast najmniej na listopad i grudzień. Na omawianym terenie w ciągu
całego roku odnotowuje się około 110 dni z pełnym zachmurzeniem i około 160 dni z zachmurzeniem
częściowym.

1.3. Gleby i kopaliny

Gleba w środowisku przyrodniczym spełnia bardzo ważną rolę. Jej właściwości, odporność na
zagrożenia  oraz  dokonujące  się  przemiany  kształtują  jakość  środowiska  przyrodniczego  danego
obszaru.  Gleba  pełni  również  bardzo  ważną  rolę  w  rolnictwie,  dostarczając  odpowiednią  ilość
surowców  roślinnych  potrzebnych  do  produkcji  żywności.  Ze  względu  na  walory  przyrodnicze
subregionu objętego diagnozą oraz  wiodącą na jego terenie  funkcję  rolnictwa bardzo ważne jest
racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi.

Charakterystyczna  dla  gmin  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich  jest
różnorodność pokrywy glebowej, występują tu zarówno gleby brunatne, płowe, rdzawe, deluwialne,
glejowe,  jak  i  torfowiska.  W strukturze  zasobów glebowych obszaru  przeważają  gleby  urodzajne,
przeważnie brunatne, ale spotyka się także czarne ziemie. Jakość gleb w ocenie punktowej kształtuje
się na poziomie około 50 pkt. Większość gleb zaliczana jest do klas bonitacyjnych: IIIa, IIIb, IVa i IVb,
kompleksów glebowych pszennych lub żytnich, spotyka się również gleby zaliczane do II kompleksu
bonitacyjnego.

W gminie  Giżycko rozległe obszary zajmują gleby bielicowe, wytworzone z gliny zwałowej,
przeważnie lekkie i średnie. Rzadziej natomiast występują tu gleby bielicowe ciężkie wytworzone z
gliny zwałowej lub iłu.  Obszary tych gleb ciągną się w okolicach Szczepanek, Lipińskich,  Sterławek
Małych.  Gleby bielicowe lekkie,  średnie  i  ciężkie  zaliczane bywają najczęściej  do  III-IV,  a  niekiedy
nawet do II  klasy  bonitacyjnej.  Są  więc  to  najczęściej  gleby dobre  lub  średnie.  Rzadko w gminie
Giżycko występują gleby bielicowe wytworzone z piasków luźnych, należące do najsłabszych gleb. Na
znacznych przestrzeniach gminy występują także gleby brunatne, przede wszystkim lekkie i średnie,
wytworzone z glin zwałowych o wyższych właściwościach użytkowych. Zaliczane one bywają do III-IV
klasy bonitacyjnej, a najlepsze do II. W gminie znaczny obszar zajmują również torfowiska niskie.16

16
 http://www.gizycko.um.gov.pl.
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Środowisko  glebowe  gminy  Miłki cechuje  się  różnorodnością  występowania  kompleksów
glebowo-rolniczych i zróżnicowanym składem gatunkowym. 

Na terenie gminy dominują kompleksy glebowo-rolnicze pszenne, spośród których najczęściej
spotykany jest kompleks pszenny dobry, w skład którego wchodzą gleby dobrej jakości, wykształcone
głównie z  glin  lekkich zalegających w całym profilu  glebowym. Według klasyfikacji  bonitacyjnej  w
kompleksie tym przeważają gleby klasy III.

Na terenie gminy głównie w okolicy wsi Ruda, Wierciejki,  Paprotki oraz na wschód od wsi
Staświny  występują  gliny  lekkie  kompleksu  pszennego  wadliwego,  zaliczanego  do  III  i  IV  klasy
bonitacyjnej. Gleby te, ze względu na swoje położenie na obszarze zboczy i szczytów wzniesień są
wrażliwe  na  susze,  jak  również  narażone  są  na  szybki  spływ  wody  powierzchniowej  powodujący
erozję.

Uniwersalnych pod względem przydatności gleb wchodzących w skład kompleksu pszenno-
żytniego na terenie gminy jest niewiele i występują one głównie w okolicy wsi Bielskie, Konopki Małe,
Danowo i Ruda. Są to gleby lżejsze zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej, w których składzie występuje
piasek gliniasty zalegający na glinie lekkiej.

Gleb  lżejszych,  wytworzonych  z  piasków  gliniastych  lekkich,  głęboko  podścielonych  gliną
lekką,  zaliczanych  do  kompleksu  żytniego  dobrego  IV  klasy  bonitacyjnej  na  terenie  gminy  jest
niewiele, a ich większe skupiska znajdują się w rejonie Rydzewa, Konopek Wielkich, Lipińskich i Miłek.
Są to gleby wrażliwe na suszę, wskutek czego rośliny w latach suchych odczuwają brak wilgoci. 

Największe skupiska gleb najuboższych, wytworzonych na podłożu piaszczystym, kompleksu
żytniego  słabego  oraz  żytnio-łubinowego  znajdują  się  w  południowo-zachodniej  części  gminy.
Najczęściej są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

Użytki zielone w zwartych powierzchniach występują w południowo-zachodniej i północno-
wschodniej części  gminy Miłki.  Stanowią one cześć dużych kompleksów łąk (Łąki Staświńskie,  Łąki
Nietlickie),  które utworzyły  się  głównie  na glebach pochodzenia  organicznego  –  torfach.  Są  to  w
większości użytki klasy średniej, a lokalnie nawet słabej.17

Na obszarze gminy Ryn dominującym typem gleb są gleby brunatne właściwe, wytworzone z
różnych  skał  zasobnych  w  węglan  wapnia.  Ten  typ  gleb  reprezentowany  jest  we  wszystkich
występujących kompleksach glebowych. Ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu szczególnie w
części  południowo-wschodniej  i  zachodniej  gminy,  największy  udział  przypada  kompleksowi  3
pszennemu wadliwemu (rejon wsi Sterławki, Słabowo, Krzyżany oraz na północ i na południe od Rynu,
a także na wschód i na północ od wsi Stara Rudówka). Kompleks ten obejmuje gleby zwięzłe – gliny
lekkie całkowite,  wytworzone z  glin  zwałowych zaliczane do klas  bonitacyjnych:  IIIa,  IIIb  i  IVa.  Na
terenie gminy występują również gleby innych kompleksów glebowych, tj.: kompleks pszenny dobry,
cztery kompleksy żytnie oraz zbożowo-pastewny mocny.

Wśród użytków zielonych występujących na terenie  gminy dominującym kompleksem jest
kompleks „2z” reprezentowany przez III i IV klasę bonitacyjną łąk i pastwisk. Skupia się on w rejonie
kanałów: Szymońskiego, Mioduńskiego, Grunwaldzkiego, Tałckiego, jezior: Guber, Ławki, Tałtowisko,
Szymoneckiego. Największy obszar użytków zielonych tego kompleksu występuje na wschód od wsi
Ławki nosząc nazwę Łąk Łajty. Uzupełnieniem powyższego kompleksu jest występujący na niewielkich
obszarach kompleks „3z” obejmujący użytki  zielone słabe i  bardzo słabe zaliczone do V i  VI  klasy
bonitacyjnej.18

17
 Program  ochrony  środowiska  dla  gminy  Miłki opracowany  przez  EKO-SMART  Ochrona  Środowiska  i  Doradztwo
Inwestycyjne, s. 19-20.

18
 Program ochrony środowiska dla  miasta i gminy Ryn na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-
2011 stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIII/195/05 z dnia 16.03.2005 r. Olsztyn, marzec-kwiecień 2004 r., s. 17.
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Gmina  Budry charakteryzuje  się  małym  stopniem  zróżnicowania  rzeźby  terenu  oraz
występowaniem w przewadze gleb pszenno-buraczanych i rozległych kompleksów trwałych użytków
zielonych. Największe kompleksy użytków zielonych występujące w dolinach rzek Węgorapy i Gołdapy
są zmeliorowane i należą do bardzo urodzajnych.

Obszar gminy charakteryzuje się przewagą gleb zwięzłych z dominacją gleb pszennych. Są to
głównie gleby brunatne właściwe, zasobne w węglan wapnia i brunatne kwaśne posiadające silny
stopień  zakwaszenia  w  całym  profilu  glebowym.  Gleby  bielicowe  zajmują  niewielki  obszar  w
południowej  części  gminy.  Gleby  zwięzłe  zajmują  prawie  cały  obszar  gminy;  utwory  piaszczyste  i
przepuszczalne występują w okolicach wsi Więcki, Budry, Popioły.

W skali gminy najlepsze grunty orne tj. klasy bonitacyjnej IIIa stanowią tylko 0,5% powierzchni
gruntów ornych gminy,  a  gleby  IIIb  –  19,6%.  Największy  udział  gruntów klasy  bonitacyjnej  IIIa  w
powierzchni użytków rolnych występuje w obrębie geodezyjnym Ołownik, gruntów klasy bonitacyjnej
IIIb w obrębach: Ołownik, Piłaki Małe, Pawłowo, Olszewo. Największy udział spośród występujących
na  tym  terenie  gleb  w powierzchni  gruntów ornych zajmują  grunty  klasy  bonitacyjnej  IVa,  które
stanowią 49,0%. Grunty klasy bonitacyjnej IVa znaczący udział w powierzchni gruntów ornych mają w
obrębie:  Góry,  Sobiechy,  Brzozówko,  Olszewo,  Pawłowo,  Zabrost  Wielki,  Grądy  Węgorzewskie,
Wężówka i Pochwałki. Grunty klasy V i VI stanowią 15,9% i stanowią największy udział gruntów ornych
obrębu Skalisko (89,7%).19

W  strukturze  gleb  w  gminie  Pozezdrze największy  udział  mają  gleby  brunatne  właściwe,
aczkolwiek znaczne powierzchnie zajmują także gleby brunatne kwaśne, które występują w rejonie
miejscowości: kolonia Pozezdrze, Przerwanki, Krzywińskie i Jakunówko.

Wśród  kompleksów  glebowo-rolniczych  największe  powierzchnie  zajmują  gleby  zwięzłe
kompleksu pszennego dobrego i nieco lżejsze – kompleksu pszenno-żytniego. Występują one głównie
w części północnej gminy, na wysoczyźnie i na wschód od wsi Harsz. Są to gleby najbardziej urodzajne,
zaliczane  do  klas  bonitacyjnych  III  i  IVa,  cechujące  się  dobrze  wykształconym  poziomem  orno-
próchnicznym i dobrymi stosunkami wodnymi. W ich podłożu najczęściej występuje glina lekka lub
piaski gliniaste. Z kolei we wschodniej części gminy dominują gleby kompleksu pszennego wadliwego.
Większe ich powierzchnie występują także w części północnej gminy oraz na wschód od miejscowości
Pieczarki.  Gleby  te  cechuje  często  występujący  niedobór  wilgoci  i  płycej  położony  poziom
ornopróchniczy.  W skład tego kompleksu wchodzą gleby III  i  IV klasy bonitacyjnej.  Pod względem
przydatności  rolniczej  gleby  te  nadają  się  do  uprawy  pszenicy,  jednak  w  lata  suche  można  się
spodziewać na nich mniejszych plonów.

Gleby  kompleksu  żytniego  dobrego  zajmują  niewielką  powierzchnię  gminy  i  występują  w
rejonie jezior Pozezdrze, Wilkus i Piecek. Są to typowe gleby żytnio-ziemniaczane, dość wrażliwe na
susze. Wytworzyły się one na piaskach gliniastych lekkich leżących na glinie lekkiej lub piasku słabo-
gliniastym. Gleby charakteryzowanego kompleksu zaliczane są do IV i lokalnie V klasy bonitacyjnej.

Gleby  małourodzajne  (kompleks  żytni  słaby  i  żytni-łubinowy)  występują  na  dość  dużych
obszarach  gminy.  Są  to  gleby  ubogie  w  składniki  pokarmowe,  często  lub  trwale  zbyt  suche,
wytworzone zwykle na piaskach słabogliniastych zalegających na piaskach luźnych. Gleby te należą do
V i VI klasy bonitacyjnej.

Gleby  kompleksów  okresowo  nadmiernie  uwilgoconych:  zwięzłe  (kompleks  zbożowo-
pastewny  mocny)  i  lekkie  (kompleks  zbożowo-pastewny  słaby)  zajmują  niewielkie  powierzchnie
między  jeziorami  Dargin  i  Harsz.  Ze  względu  na  dłuższe  okresy  występowania  podmokłości,
szczególnie wiosną i jesienią, okres dostępności pól do prac polowych jest skrócony.

Użytki zielone na obszarze gminy występują dość licznie, przy czym największe powierzchnie
zajmują użytki III i IV klasy bonitacyjnej, które mają względnie uregulowane stosunki wodne. W ich

19
 Program ochrony środowiska dla gminy Budry …., s. 122-125.
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podłożu przeważają  gleby  torfowe,  a  miejscami  –  w części  zachodniej  gminy –  występują czarne
ziemie na glinach lub iłach. Na obszarze gminy występują także użytki zielone słabe i bardzo słabe (V i
VI klasy bonitacyjnej), które reprezentowane są na ogół przez gleby torfowe i cechują się nadmiernym
zabagnieniem.20

Typologicznie,  gleby  gminy  Węgorzewo charakteryzują  się  stosunkowo  małym
zróżnicowaniem, bowiem na całym jej obszarze przeważają gleby zwięzłe – utworzone na bazie glin
zwałowych i piasków gliniastych. Są to przede wszystkim gleby brunatne właściwe i wyługowane. Z
punktu  widzenia  przydatności  rolniczej  zaliczane  są  one  do  kompleksu  pszennego  dobrego,  klas
bonitacyjnych  IIIb  i  IVa.  Na  ukształtowanie  gleb  brunatnych,  największy  wpływ  miała  skała
macierzysta, którą tworzyły przede wszystkim utwory postglacjalne – gliny zwałowe i piaski gliniaste.
Spośród innych typów gleb, o zauważalnym udziale na terenie gminy, można wymienić czarne ziemie i
gleby hydrogeniczne.21

Najlepsze występujące w gminie Węgorzewo gleby klasy IIIa stanowią 1,1% gruntów ornych, a
gleby IIIb – 42,7%. Największy udział gleby klasy IIIa i  IIIb posiadają w obrębie Wesołowa, Klimki,
Przystań-Stawki, Perły, Kalskie Nowiny, Parowo i Wilkowo. Gleby klas IVa i IVb stanowią odpowiednio
40,8%  i  8,8%  powierzchni  gruntów  ornych.  Udział  gruntów  klasy  V  i  VI  wynosi  6,7%  i  stanowi
największy odsetek w obrębie Karłowo, Radzieje, Stręgiel.22

Więcej niż połowę powierzchni gruntów ornych oraz trwałych użytków zielonych w gminie
Srokowo zajmują gleby II i III klasy bonitacyjnej.23

Kopaliny  o  znaczeniu  gospodarczym  występujące  na  obszarze  analizowanego  subregionu
zalegają  głównie  w  przypowierzchniowej  warstwie  osadów  czwartorzędowych.  Udokumentowane
zasoby  surowców  naturalnych  na  tym  terenie  są  nieregularne.  Wśród  bogactw  naturalnych,  o
charakterze  kopalnym,  występujących  na  terenie  gmin  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior
Mazurskich można wymienić: torf, glinę, wapno łąkowe, kredę jeziorną oraz kruszywa naturalne –
piasek,  żwir  i  kamienie.  Zasobność  tych  surowców nie  jest  jednak na  tyle  wielka  by  uzasadniała
eksploatację na większa skalę.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące kopalin występujących na terenach
poszczególnych gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Tabela 2. Charakterystyka kopalin występujących na obszarze gmin LGD9

Gmina Kopaliny

Giżycko24 Na obszarze gminy występują udokumentowane złoża kopalin pospolitych.
Są to kopaliny wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie: kruszywo
naturalne  i piaski kwarcowe  oraz kreda jeziorna. Złoża te są stosunkowo
niewielkie,  predysponowane  głównie  do  zaspokajania  potrzeb  lokalnych.
Szczególnie  atrakcyjne  do  eksploatacji  są  złoża  kredy  jeziornej  w  rejonie
Jeziora Kruklin eksploatowane od około 1840 r., kiedy to sztucznie obniżono

20
 Program ochrony środowiska dla gminy Pozezdrze …., s. 116.

21
 Program ochrony środowiska gminy Węgorzewo …., s. 38.

22
 Plan rozwoju lokalnego gminy Węgorzewo, Olsztyn 2004 r., s. 6.

23
 Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Srokowo  uchwalone przez  Radę Gminy
Srokowo uchwałą nr VII/30/2003 z dnia 7 lipca 2003 r., s. 11.

24
 Program ochrony środowiska gminy Giżycko na lata 2004-2007 …., s. 23.
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o  około  6,5  m  poziom  wód  jeziora  przekopując  kanał  Kruklanecki.
Spowodowało to odsłonięcie kredy jeziornej i jej odwodnienie.

Oprócz  powyższych  kopalin  na  terenie  gminy  istnieją  możliwości
udokumentowania złóż torfu, głównie torfu ogrodniczego.

Kruklanki25 Kopaliny  występujące  na  terenie  gminy  są  to  kopaliny  pospolite mające
zastosowanie w budownictwie. Wśród kopalin budowlanych występują złoża
kruszywa naturalnego (żwir i piasek).

Miłki26 Na obszarze gminy występują 4 nieduże udokumentowane złoża  kruszywa
naturalnego przydatne  w  budownictwie  i  drogownictwie.  Złoża  te
predysponowane są do zaspakajania potrzeb lokalnych.

Z budowy geologicznej terenów gminy można wysnuć wniosek, że istnieją
perspektywy  udokumentowania  nowych  niewielkich  złóż  kruszywa
naturalnego. Za perspektywiczny pod tym względem uznawany jest  rejon
wsi Paprotki. 

Ponadto na terenie gminy można się spodziewać złóż kredy jeziornej torfu.
Szczególnie  zasobne  w  te  kopaliny  mogą  być  Bagna  Nietlickie  i  Łąki
Staświńskie.

Ryn27 Na terenie gminy występują następujące udokumentowane złoża kopalin:

1) nad wschodnim brzegiem jeziora Ryńskiego (zatoka Rominek) – kruszywo
naturalne, pospółka –  złoże  znajduje  się  na  terenach  zalesionych
charakteryzujących  się  wyjątkowymi  walorami  turystyczno-
wypoczynkowymi stąd przeciwwskazanie do podjęcia eksploatacji;

2) Ryn – kruszywo naturalne; piasek ze żwirem – teren położony w strefie
obszaru chronionego krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich;

3) Rybical – kruszywo naturalne; piasek ze żwirem – teren położony w ww.
strefie;

4) Knis – kruszywo naturalne; piasek – teren poza strefą.

Ponadto  na  lokalne  potrzeby  okresowo  eksploatowane  są  złoża  żwiru i
piasku w okolicach następujących miejscowości:  Jeziorko, Kozin, Kronowo,
Mioduńskie,  Prażmowo,  Rudówka,  Rybical,  Skop,  Słabowo,  Sterławki
Wielkie, Szymonka i Wejdyki. 

Ze względu na złożoność morfogenezy terenu gminy należy się spodziewać
występowania  na  obszarze  gminy  nowych  miejsc  złóż  piasków  i  żwirów,
zwłaszcza w środkowej i południowej części gminy. 

Ponadto  przypuszcza  się,  że  teren  łąk  Łajty  jest  miejscem  występowania
kredy jeziornej. Należy liczyć się z dużymi zasobami tego surowca.

Wydminy Brak szczegółowych informacji.

Budry Brak szczegółowych informacji.

Pozezdrze28 Teren  gminy  Pozezdrze  jest  dość  słabo  rozpoznany  pod  względem

25
 Program ochrony środowiska gminy Kruklanki …., s. 23-24.

26
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki …., s. 10.

27
 Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Ryn …., s. 19.

28
 Program ochrony środowiska dla gminy Pozezdrze …., s. 122.
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występowania surowców mineralnych.  Stosunkowo najlepiej  rozeznane są
torfy. Wstępnie rozpoznane zasoby bilansowe torfu występują w 43 złożach i
wynoszą około 10,0 mln m3, a zasoby ogólne tych złóż są rzędu 19 mln m3.
Dominują  torfy  niskie,  w  których  występuje  około  90%  całości  zasobów.
Pozostałe  10%  przypada  na  torfy  wysokie.  Rozmieszczenie  złóż  torfu  na
terenie  gminy  jest  nierównomierne.  Większość  występuje  w  zachodniej
części gminy – na Pojezierzu Giżycko-Węgorzewskim i w części środkowej –
na Pojezierzu Sapiny.

Oprócz torfu,  na terenie  gminy występuje  kruszywo naturalne i  surowce
ilaste  ceramiki  budowlanej.  Udokumentowane  geologicznie  w  formie
bilansowej  i  nadającej  się do koncesjonowania zostały  dwa nieduże złoża
kruszywa naturalnego (piaski ze żwirem) i jedno surowców ilastych ceramiki
budowlanej.  Na terenie gminy nie  jest  prowadzone wydobycie  surowców
naturalnych z żadnego złoża.

Z  budowy  geologicznej  terenów  gminy  można  wnioskować,  że  istnieją
perspektywy  udokumentowania  nowych  złóż  wyżej  wymienionych
surowców, aczkolwiek należy się spodziewać raczej niedużych złóż kruszywa
naturalnego.

Węgorzewo29
Wśród  bogactw  naturalnych,  o  charakterze  kopalnym,  występujących  na
terenie gminy można wymienić:  torf,  glinę,  wapno łąkowe,  kredę jeziorną
oraz  kruszywa  naturalne –  piasek,  żwir,  kamienie.  Zasobność  tych
surowców jest jednak niewielka. Pokłady torfu zidentyfikowano w okolicy
Trygortu  i  w  okolicach  jeziora  Oświn.  Pokłady  kredy  jeziornej  i  wapna
łąkowego  wykryto  w  okolicach  Węgorzewa,  Ogonek  oraz  w  pobliżu
miejscowości  Radzieje.  Gliny  i  iły  występują  w  okolicach  Ogonek.
Funkcjonująca  do  końca  lat  80-tych  cegielnia  w Harszu  eksploatowała  iły
jeziorne.

Na  dzień  dzisiejszy  eksploatacja  zidentyfikowanych  surowców  nie  jest
prowadzona.

Srokowo30 Obszar gminy jest ubogi w kopaliny o znaczeniu gospodarczym.

W okolicach Leśniewa i  Wilczyn zlokalizowane są dwa punkty eksploatacji
kruszywa naturalnego (piasek,  żwir,  kamienie),  jednak ich zasobność jest
niewielka.

Na uwagę zasługuje  fakt  występowania  bogatych złóż  torfu.  Większość  z
około 90 torfowisk o szacunkowych zasobach ok. 20 mln m3 zlokalizowanych
jest w północnej części gminy.

29
 Program ochrony środowiska gminy Węgorzewo …., s. 9.

30
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Srokowo …., s. 7.
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Rys. 1. Jeziorność gmin północnego obszaru 
              Wielkich Jezior Mazurskich 
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1.4. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe odgrywają dużą rolę w wielu dziedzinach życia  mieszkańców gmin
północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Są ważnymi obiektami o wartościach przyrodniczych.
Mają szczególne znaczenie dla stosunków wodnych subregionu, a przy tym wykorzystywane są do
wielu celów gospodarczych. Służą do zaopatrzenia rolnictwa w wodę, do celów rybackich, transportu
wodnego i rekreacji oraz niejednokrotnie są odbiornikami ścieków. Niezwykle ważna w tej sytuacji
jest stała kontrola stanu czystości zasobów wodnych obszaru.

Tereny objęte diagnozą należą do jednych z najzasobniejszych w wody powierzchniowe w
województwie.  Wskaźnik udziału wód powierzchniowych na tym obszarze wynosi około 17% jego
ogólnej  powierzchni, co  jest  wskaźnikiem  imponującym,  zważywszy,  że  średnia  w  województwie
wynosi  niecałe  6%.  Całkowita  łączna  powierzchnia  zbiorników  wodnych  znajdujących  się  na
obszarze LGD 9 wynosi około 34 tys. ha. Wśród analizowanych powiatów największą jeziornością
charakteryzuje się gmina Giżycko (ok. 25%), najmniejszą – gmina Budry (ok. 2%) (Rys. 1).

Na terenie gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich łącznie zlokalizowanych jest
119  jezior,  wśród  których  do  największych  należy  zaliczyć:  Dargin,  Niegocin,  Mamry  Północne,
Kisajno, Dobskie oraz Tałty.

Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej gminy  Giżycko,
ponieważ decydują o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów oraz mają duże znaczenie społeczne i
gospodarcze.

Teren  gminy  należy  do  pojeziernych  obszarów  wododziałowych.  Charakteryzuje  się
występowaniem terenów źródliskowych i krótkich cieków o niewielkich przepływach oraz bogactwem
jezior.  W całości  położony jest  w obrębie  zlewni  pojeziernej  Systemu Wielkich  Jezior  Mazurskich.
Tereny  leżące  w  północnej  części  gminy  odwadniane  są  w  kierunku  północnym  do  Węgorapy
(dorzecze  Pregoły),  zaś  południowy  i  środkowy  obszar  gminy  odwadniany  jest  w  kierunku
południowym – do Pisy (dorzecze Narwi i Wisły).31

Jeziora są dominującym elementem hydrograficznym gminy. Zajmują one wszystkie większe
obniżenia  powierzchni  polodowcowej.  Zestawienie  charakterystycznych  parametrów  jezior
przedstawia tabela (jeziora zestawiono według wielkości powierzchni w ha).

Tabela 3. Charakterystyka jezior położonych na obszarze gminy Giżycko.

Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Niegocin Wysokość n.p.m. w m: 116,0 Zbiornik  o  mało  rozwiniętej  linii  brzegowej  i  bardzo

31
 Program ochrony środowiska gminy Giżycko …., s. 13.
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urozmaiconej rzeźbie dna oraz trzema małymi wyspami. Brzegi
jeziora  przeważnie  niskie  i  płaskie.  Otoczenie  mało
urozmaicone, przeważają pola i łąki.

Ryby występujące w jeziorze:  leszcz,  płoć, sandacz, szczupak,
węgorz.

Powierzchnia w ha: 2600,0

Powierzchnia wysp w ha: 3,9

Głębokość maks. w m: 39,7

Głębokość średnia w m: 9,9

Maksymalna długość w m: 10800,0

Maksymalna szerokość w 
m:

4800,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

35400,0

Wskaźnik rozwinięcia32: 1,96

Objętość jeziora w tys. m3:
257400,

0

Wskaźnik odsłonięcia33: 262,6

Kisajno

Wysokość n.p.m. w m: 116,2

Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej półwyspami i
zatokami  oraz  18  wyspami  będącymi  ścisłym  rezerwatem
ptactwa wodnego. Roślinność wodna obfita. Oczerety występują
prawie u wszystkich brzegów. Brzegi przeważnie niskie i płaskie,
tylko  od  południa  i  w  części  środkowo-zachodniej  miejscami
strome i wysokie.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, płoć, szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 1896,0

Powierzchnia wysp w ha: 122,9

Głębokość maks. w m: 25,0

Głębokość średnia w m: 8,4

Maksymalna długość w m: 8500,0

Maksymalna szerokość w 
m:

3000,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

50100,0

Wskaźnik rozwinięcia: 3,25

Objętość jeziora w tys. m3:
159264,

0

Wskaźnik odsłonięcia: 225,7

Dobskie

Wysokość n.p.m. w m: 116,0

Zachodnie jezioro w kompleksie Mamr. Jezioro z obrzeżami jest
rezerwatem przyrody. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej od
zachodu  i  południa,  od  pozostałych  stron  wyrównanej.  Od
północnego-wschodu łączy się z jeziorem Łabap (Dargin).

Ryby występujące w jeziorze: jaź, leszcz, miętus, okoń, sieja.

Powierzchnia w ha: 1776,0

Powierzchnia wysp w ha: 22,7

Głębokość maks. w m: 22,5

Głębokość średnia w m: 7,9

Maksymalna długość w m: 5700,0

Maksymalna szerokość w 
m:

4800,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

32300,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,16

Objętość jeziora w tys. m3:
140304,

0

Wskaźnik odsłonięcia: 224,8

Dejguny Wysokość n.p.m. w m: 116,6 Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  z  jedną  zadrzewioną
wyspą.  Rzeźba  dna  urozmaicona,  z  licznymi  głęboczkami.
Obrzeża  jeziora  zróżnicowane.  Zbiornik  otaczają  pola  i  łąki,
czasem  porastają  kompleksy  leśne.  Roślinność  zanurzona
obejmuje prawie całą linie brzegową.

Powierzchnia w ha: 765,3

Powierzchnia wysp w ha: 3,8

Głębokość maks. w m: 45,0

Głębokość średnia w m: 12,0

32
 Wskaźnik rozwinięcia linii brzegowej to parametr opisujący jezioro. Mówi on o tym, na ile linia brzegowa zbliżona jest do
okręgu. W teorii  zbiornik o powierzchni 1 hektara będzie miał kształt kolisty, gdy linia brzegowa będzie miała długość
354,5 m. Średnia wartość wskaźnika dla Polski wynosi 1,85.

33
 Wskaźnik odsłonięcia jeziora to stosunek powierzchni jeziora do jego średniej głębokości.
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Ryby występujące w jeziorze: lin, miętus, okoń, sieja, szczupak,
węgorz.

Maksymalna długość w m: 6500,0

Maksymalna szerokość w 
m:

2400,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

23770,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,42

Objętość jeziora w tys. m3: 91836,0

Wskaźnik odsłonięcia: 63,8

Kruklin

Wysokość n.p.m. w m: 121,0

Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  z  wieloma  zatokami,
półwyspami i pięcioma niewielkimi wyspami; dwie z nich leżą w
środkowej części jeziora, a trzy u południowych brzegów. Rzeźba
dna  w  pasie  północnym  urozmaicona,  w  południowym
wyrównana.  Brzegi  na  ogół  płaskie.  Roślinność  wynurzona
skąpa. Zanurzona występuje u wszystkich brzegów.

Ryby występujące w jeziorze: jaź, karaś, leszcz, lin, płoć, sum,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 356,4

Powierzchnia wysp w ha: 5,6

Głębokość maks. w m: 25,1

Głębokość średnia w m: 4,9

Maksymalna długość w m: 4950,0

Maksymalna szerokość w 
m:

1300,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

17450,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,61

Objętość jeziora w tys. m3: 17463,6

Wskaźnik odsłonięcia: 72,7

Tajty

Wysokość n.p.m. w m: 116,2

Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej.  Rzeźba  obrzeży
urozmaicona  –  brzegi  Tajt  Wrońskich  przeważnie  płaskie,
miejscami  łagodnie  wyniesione.  Część  północnych  obrzeży
zajmują  podmokłe  łąki  i  torfowiska.  Dno  i  ławica  muliste,
odcinkami piaszczyste.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, płoć, szczupak.

Powierzchnia w ha: 256,0

Powierzchnia wysp w ha: 0,4

Głębokość maks. w m: 34,0

Głębokość średnia w m: 7,5

Maksymalna długość w m: 5400,0

Maksymalna szerokość w 
m:

1320,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

14600,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,57

Objętość jeziora w tys. m3: 19200,0

Wskaźnik odsłonięcia: 34,1

Boczne

Wysokość n.p.m. w m: 116,2

Obrzeża jeziora przeważnie płaskie lub łagodnie wyniesione. Od
południa i  południowego wschodu jezioro otaczają  niewielkie
kompleksy leśne, pozostałe brzegi zajmują pola i łąki.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, płoć, sandacz, szczupak.

Powierzchnia w ha: 183,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 17,0

Głębokość średnia w m: 8,6

Maksymalna długość w m: 2980,0

Maksymalna szerokość w 
m:

880,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

8150,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,70

Objętość jeziora w tys. m3: 15738,0

Wskaźnik odsłonięcia: 21,3

Dgał Wielki Wysokość n.p.m. w m: 120,1 Doświadczalne jezioro Instytutu Rybactwa Śródlądowego leżące
na  obrzeżach  jeziora  Dargin.  Brzegi  zachodnie  i  południowe
wysokie,  miejscami  strome,  pozostałe  płaskie.  U  północnych
brzegów  maleńka  wyspa,  ze  stanowiskiem  archeologicznym.
Jezioro udostępnione do wędkowania tylko z brzegu.

Powierzchnia w ha: 94,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 17,6

Głębokość średnia w m: 5,3
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Ryby występujące w jeziorze:  jesiotr,  leszcz,  okoń, płoć, sum,
szczupak, tołpyga, węgorz.

Maksymalna długość w m: 1300,0

Maksymalna szerokość w 
m:

1120,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

5200,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,51

Objętość jeziora w tys. m3: 5008,5

Wskaźnik odsłonięcia: 17,8

Fryd (Tryd)

Wysokość n.p.m. w m: 118,5

Zbiornik o niskich, płaskich brzegach, w otoczeniu łąk, miejscami
podmokłych, torfowiskowych.

Powierzchnia w ha: 51,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,4

Głębokość średnia w m: 0,9

Maksymalna długość w m: 1030,0

Maksymalna szerokość w 
m:

670,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

2990,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,17

Objętość jeziora w tys. m3: 464,4

Wskaźnik odsłonięcia: 57,3

Dejgunek

Wysokość n.p.m. w m: 116,6

Zbiornik o mało rozwiniętej  linii  brzegowej,  regularnej  rzeźbie
misy jeziornej, w bezleśnej okolicy, w otoczeniu pól i łąk. Jezioro
udostępnione do wędkowania.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, płoć, sandacz, węgorz.

Powierzchnia w ha: 42,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 16,0

Głębokość średnia w m: 5,0

Maksymalna długość w m: 1000,0

Maksymalna szerokość w 
m:

600,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

2900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,25

Objętość jeziora w tys. m3: 2145,0

Wskaźnik odsłonięcia: 8,6

Grajewko

Wysokość n.p.m. w m: 117,0

Zbiornik  o  mało  rozwiniętej  linii  brzegowej,  dość  regularnej
rzeźbie dna, wyniesionych brzegach. Jezioro otaczają pola i łąki.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  lin,  płoć,  sandacz,
szczupak.

Powierzchnia w ha: 42,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 9,0

Głębokość średnia w m: 5,0

Maksymalna długość w m: 1550,0

Maksymalna szerokość w 
m:

450,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

3600,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,55

Objętość jeziora w tys. m3: 2135,0

Wskaźnik odsłonięcia: 8,5

Okrągłek. 
Szczybał 
Giżyckich

Wysokość n.p.m. w m: 148,6 Bezodpływowy  zbiornik  o  nierozwiniętej  linii  brzegowej,
brzegach pagórkowatych, na południu wysokich i  stromych, w
otoczeniu od południa i wschodu lasów, z pozostałych stron pól i
łąk. Jezioro mało zarośnięte.

Powierzchnia w ha: 37,8

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 7,3

Głębokość średnia w m: 3,8
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Maksymalna długość w m: 850,0

Maksymalna szerokość w 
m:

600,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

245,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,12

Objętość jeziora w tys. m3: 1436,4

Wskaźnik odsłonięcia: 9,9

Wojsak

Wysokość n.p.m. w m: 116,1

Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, w otoczeniu pól i łąk, od
południowego-wschodu  zabudowań  Wilkas  z  bogatą  bazą
hotelowo-turystyczną.  Jezioro  obficie  zarośnięte.  Roślinność
zanurzona, z przewagą ramienic i rogatka, porasta całe dno.

Ryby występujące w jeziorze: karaś, lin, okoń, płoć, szczupak.

Powierzchnia w ha: 35,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: 1430,0

Maksymalna szerokość w 
m:

400,00

Długość linii brzegowej w 
m: 

3050,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,45

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Wilkasy  
(Duże  Wilkasy,
Wilkasy
Wielkie)

Wysokość n.p.m. w m: 118,0

Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, w otoczeniu pól i łąk, od
południowego-wschodu  zabudowań  Wilkas  z  bogatą  bazą
hotelowo-turystyczną.  Jezioro  obficie  zarośnięte.  Roślinność
zanurzona, z przewagą ramienic i rogatka, porasta całe dno.

Ryby występujące w jeziorze: karaś, lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 32,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,0

Głębokość średnia w m: 0,9

Maksymalna długość w m: 870,0

Maksymalna szerokość w 
m:

630,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

2770,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,4

Objętość jeziora w tys. m3: 293,4

Wskaźnik odsłonięcia: 36,2

Dziewiszewski
e

Wysokość n.p.m. w m: 125,4

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 27,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,4

Głębokość średnia w m: 1,2

Maksymalna długość w m: 840,0

Maksymalna szerokość w 
m:

460,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

2140,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,16

Objętość jeziora w tys. m3: 326,4

Wskaźnik odsłonięcia: 22,7

Upałckie
Wielkie

Wysokość n.p.m. w m: 132,5 Płytki,  linowo-szczupakowy  zbiornik  o  dnie  wyrównanym,  w
otoczeniu  pól,  łąk i  zabudowań wsi  Upałty.  Roślinność  skąpa.
Zimą jezioro narażone jest na przyduchy.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 23,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,3
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Głębokość średnia w m: 1,7

Maksymalna długość w m: 1000,0

Maksymalna szerokość w 
m:

350,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

2500,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,47

Objętość jeziora w tys. m3: 391,0

Wskaźnik odsłonięcia: 13,5

Kąpskie (Kąp)

Wysokość n.p.m. w m: 129,6

Zbiornik  o  mało  rozwiniętej  linii  brzegowej,  przyjmujący  od
wschodu  dopływ  z  Jeziora  Upałckiego,  a  na  zachodzie
odprowadzający wody  do  Grajewka.  Oczerety  dość regularnie
porastają linie brzegową – przeważa trzcina i tatarak.

Powierzchnia w ha: 20,1

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 5,8

Głębokość średnia w m: 2,7

Maksymalna długość w m: 650,0

Maksymalna szerokość w 
m:

500,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

1900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,20

Objętość jeziora w tys. m3: 542,7

Wskaźnik odsłonięcia: 7,4

Dgał Mały

Wysokość n.p.m. w m: 120,1

Zbiornik o dnie i stokach ławicy mulistych. Oczerety, z dominacją
trzciny,  poprzerywanym pasem porastają linię brzegową.  Brak
roślinności zanurzonej.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  okoń,  płoć,  sandacz,
tołpyga.

Powierzchnia w ha: 14,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 16,8

Głębokość średnia w m: 5,0

Maksymalna długość w m: 650,0

Maksymalna szerokość w 
m:

290,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

1570,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,18

Objętość jeziora w tys. m3: 710,0

Wskaźnik odsłonięcia: 2,8

Kamionki

Wysokość n.p.m. w m: 121,5

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 13,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,6

Głębokość średnia w m: 0,9

Maksymalna długość w m: 510,0

Maksymalna szerokość w 
m:

430,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

1440,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,09

Objętość jeziora w tys. m3: 125,1

Wskaźnik odsłonięcia: 15,4

Upałckie Małe Wysokość n.p.m. w m: 136,0 Mały,  linowo-szczupakowy  zbiornik  o  słabo  rozwiniętej  linii
brzegowej,  regularnej  rzeźbie  dna,  w  otoczeniu  pól  i  łąk,  w
pagórkowatej  okolicy.  Roślinność  wodna  dosyć  uboga.
Północnymi obrzeżami biegnie linia kolejowa (Giżycko – Ełk).

Powierzchnia w ha: 11,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 8,0
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Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Głębokość średnia w m: 3,6

Maksymalna długość w m: 525,0

Maksymalna szerokość w 
m:

300,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

1350,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,14

Objętość jeziora w tys. m3: 403,2

Wskaźnik odsłonięcia: 3,1

Mewa
(Kożuchy,
Kożuchowskie)

Wysokość n.p.m. w m: 121,0

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 9,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 0,7

Głębokość średnia w m: 0,3

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w 
m:

b.d.

Długość linii brzegowej w 
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Jeziorka

Wysokość n.p.m. w m: 120,4

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 5,8

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w 
m:

b.d.

Długość linii brzegowej w 
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Wilkasek
(Małe Wilkasy)

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 4,2

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: 390,0

Maksymalna szerokość w 
m:

120,0

Długość linii brzegowej w 
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Niałk Mały Wysokość n.p.m. w m: b.d. Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: b.d.

Powierzchnia wysp w ha: b.d.
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Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w 
m:

b.d.

Długość linii brzegowej w 
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Źródło: www.mojemazury.pl

Jeziora gminy Giżycko należą do podatnych na degradację z uwagi na niekorzystne warunki
naturalne,  m.in.  płytkość  jezior,  niedogodne  warunki  mieszania  wód,  rzeki  stanowiące  system
połączony z jeziorami (jeziora przepływowe). Podobnie jak w innych rejonach województwa istotnym
zagrożeniem  dla  wód  powierzchniowych  jest  niedostatecznie  rozwinięta  sieć  kanalizacji  na
terenach wiejskich oraz zanieczyszczenia obszarowe, pochodzące z terenów rolniczych. 

Gmina  Kruklanki  należy do bardzo zasobnych w wody powierzchniowe. Na terenie  gminy
zlokalizowanych jest 14 jezior, które stanowią około 8% jej powierzchni. Do największych zbiorników
wodnych gminy należy zaliczyć jeziora: Sołtmany, Żywy i Brożówka. Przez część z nich przepływa rzeka
Sapina, stanowiąca atrakcyjny, 26-kilometrowy szlak kajakowy, łączący jezioro Kruklin z Mamrami.

Tabela 4. Charakterystyka jezior położonych na terenie gminy Kruklanki

Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Sołtmany
(Soltmany)

Wysokość n.p.m. w m: 130,4

Jezioro  słabo  zarośnięte.  Jedynie  na  krańcach  północnych  i
wschodnich  występuje  pałka  wąskolistna.  Roślinność
zanurzona bardziej obfita. Dno twarde, miejscami muliste.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  płoć,  sandacz,  sieja,
szczupak.

Powierzchnia w ha: 180,0

Powierzchnia wysp w ha: 1,4

Głębokość maks. w m: 12,5

Głębokość średnia w m: 5,5

Maksymalna długość w m: 2600,0

Maksymalna szerokość w m: 1040,0

Długość linii brzegowej w m: 8450,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,78

Objętość jeziora w tys. m3: 9900,0

Wskaźnik odsłonięcia: 32,7

Żywy

Wysokość n.p.m. w m: 131,0

Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej. Dno twarde, kamieniste.
Brzegi wysokie, odcinkami strome. Jezioro marnie zarośnięte.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  okoń,  płoć,  sandacz,
szczupak.

Powierzchnia w ha: 118,8

Powierzchnia wysp w ha: 0,2

Głębokość maks. w m: 24,5

Głębokość średnia w m: 6,0

Maksymalna długość w m: 1920,0

Maksymalna szerokość w m: 1330,0

Długość linii brzegowej w m: 7600,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,97

Objętość jeziora w tys. m3: 7128,0

Wskaźnik odsłonięcia: 19,8

Brożówka
(Brzozówka)

Wysokość n.p.m. w m: 116,9 Płytki zbiornik o nierozwiniętej linii brzegowej, łagodnej ławicy
i regularnej rzeźbie dna.Powierzchnia w ha: 59,7
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  okoń,  płoć,  sandacz,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 9,0

Głębokość średnia w m: 4,0

Maksymalna długość w m: 11550,0

Maksymalna szerokość w m: 770,0

Długość linii brzegowej w m: 3000,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,10

Objętość jeziora w tys. m3: 2388,0

Wskaźnik odsłonięcia: 14,9

Żabinki
(Żabińskie,
Żabinek)

Wysokość n.p.m. w m: 116,8

Głęboki zbiornik o miernie rozwiniętej linii  brzegowej, ławicy
mulisto-piaszczystej  i  mulistym  dnie.  Prawie  cała  linie
brzegowa porośnięta jest różnie zwartym pasem trzcin.

Ryby występujące w jeziorze: lin, płoć, szczupak.

Powierzchnia w ha: 40,1

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 42,5

Głębokość średnia w m: 9,1

Maksymalna długość w m: 1050,0

Maksymalna szerokość w m: 650,0

Długość linii brzegowej w m: 2770,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,23

Objętość jeziora w tys. m3: 3649,1

Wskaźnik odsłonięcia: 4,4

Babka (Żywki 
Małe)

Wysokość n.p.m. w m: 131,0

Zbiornik  w  otoczeniu  pól  i  łąk,  o  średnio  rozwiniętej  linii
brzegowej, z małą wyspą u południowo-wschodnich brzegów.
Dno muliste, brzegi dostępne. Roślinność wodna urozmaicona
i o różnym zagęszczeniu. 

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, płoć, szczupak.

Powierzchnia w ha: 35,9

Powierzchnia wysp w ha: 0,1

Głębokość maks. w m: 11,0

Głębokość średnia w m: 3,5

Maksymalna długość w m: 870,0

Maksymalna szerokość w m: 650,0

Długość linii brzegowej w m: 2920,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,37

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: 10,3

Łękuk (Łękuk 
Wielki)

Wysokość n.p.m. w m: 129,4

Niewielki zbiornik leszczowy w otoczeniu pól i lasów. Brzegi od
północy wysokie i stromy. Roślinność wodna uboga.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz.

Powierzchnia w ha: 20,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 12,5

Głębokość średnia w m: 4,6

Maksymalna długość w m: 670,0

Maksymalna szerokość w m: 500,0

Długość linii brzegowej w m: 1900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,18

Objętość jeziora w tys. m3: 952,2

Wskaźnik odsłonięcia: 4,5

Żywki
(Żyweckie)

Wysokość n.p.m. w m: 129,3 Zbiornik o średnio rozwiniętej linii brzegowej, dnie mulistym,
brzegach  przeważnie  wysokich,  miejscami  stromych,
zadrzewionych. Dno twarde, kamieniste. Jeziora otaczają pola i
łąki.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, płoć, szczupak.

Powierzchnia w ha: 20,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 9,5

Głębokość średnia w m: 3,4
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Maksymalna długość w m: 930,0

Maksymalna szerokość w m: 400,0

Długość linii brzegowej w m: 2500,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,56

Objętość jeziora w tys. m3: 697,0

Wskaźnik odsłonięcia: 6,0

Wolisko
(Walisko)

Wysokość n.p.m. w m: 176,7

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 16,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,9

Głębokość średnia w m: 1,5

Maksymalna długość w m: 560,0

Maksymalna szerokość w m: 330,0

Długość linii brzegowej w m: 1540,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,06

Objętość jeziora w tys. m3: 253,5

Wskaźnik odsłonięcia: 11,3

Dubinek k. 
Jeziora Łękuk

Wysokość n.p.m. w m: 151,4

Jezioro linowo-szczupakowe leżące w otoczeniu lasów skraju
Puszczy  Boreckiej.  Całą  linię  brzegową  wąskim  pasem
porastają oczerety.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 12,1

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 6,2

Głębokość średnia w m: 2,5

Maksymalna długość w m: 600,0

Maksymalna szerokość w m: 320,0

Długość linii brzegowej w m: 1550,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,26

Objętość jeziora w tys. m3: 302,5

Wskaźnik odsłonięcia: 4,8

Patelnia
(Kruklińskie
Małe,
Sumówko,
Patelma)

Wysokość n.p.m. w m: 119,7

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 7,1

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: 2,0

Głębokość średnia w m: 0,7

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Małe
(Bębenek)

Wysokość n.p.m. w m: 126,8 Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 6,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 18,0

Głębokość średnia w m: 4,2

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Czarne

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 2,5

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Purwin

Wysokość n.p.m. w m: 116,9

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 1,8

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: 3,6

Głębokość średnia w m: 0,9

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Ślepe

Wysokość n.p.m. w m: 128,7

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: b.d.

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Źródło: www.mojemazury.pl

Poza wyżej opisanymi jeziorami na granicy gmin leżą również jeziora: Gołdapiwo i Kruklin.

Cały obszar gminy Miłki leży w zlewni Systemu Wielkich Jezior Mazurskich, a także w dorzeczu
rzeki Pisy, przy czym sieć rzeczna jest słabo rozwinięta. Za największy ciek przepływający przez gminę
uznaje się Staświnkę. Występujące dość licznie jeziora są głównym elementem drenażu naturalnego
wód  gruntowych  (jeziorność  gminy  wynosi  około  10%).  Są  one  najczęściej  formami  dużymi  i
głębokimi.  Kanały  i  rowy  melioracyjne  występują  przede  wszystkim  w  rejonie  torfowisk,  gdzie
spełniają rolę czynnika drenującego pierwszy poziom wodonośny.34

34
 Program ochrony środowiska dla gminy Miłki …., s. 20.
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drzew i krzewów oraz zasobów kulturowych obszaru LGD9

W granicach administracyjnych gminy znajduje się 15 jezior, których charakterystyka została
zamieszczona w poniższej tabeli.

Tabela 5. Charakterystyka jezior położonych na terenie gminy Miłki

Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Jagodne

Wysokość n.p.m. w m: 116,2

Zbiornik  rynnowy  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  urozmaiconej
konfiguracji dna z wieloma głęboczkami i górkami podwodnymi.
Brzegi  jeziora  w  przewadze  płaskie  lub  łagodnie  wyniesione,
północne  w okolicy  kanału  Kula  wysokie  i  strome.  Roślinność
zanurzona uboga. Zatoki jeziora Jagodnego opisywane są często
jako  osobne  jeziora:  Szymoneckie  i  Górkło  na  południu  oraz
Zimny Kąt i Mulik w części południowej.

Ryby występujące w jeziorze: karaś, lin, płoć, sandacz, szczupak,
węgorz.

Powierzchnia w ha: 942,7

Powierzchnia wysp w ha: 2,6

Głębokość maks. w m: 37,4

Głębokość średnia w m: 8,7

Maksymalna długość w m: 8670,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

1810,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

35410,0

Wskaźnik rozwinięcia: 3,25

Objętość jeziora w tys. m3: 82014,9

Wskaźnik odsłonięcia: 108,4

Ublik Wielki

Wysokość n.p.m. w m: 118,0

Rynnowy  zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  brzegach
wysokich,  pagórkowatych,  miejscami  stromych.  Jezioro  słabo
zarośnięte,  rzadkie  oczerety  zajmują  około  połowy  linii
brzegowej.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, płoć, sieja, szczupak.

Powierzchnia w ha: 193,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 32,5

Głębokość średnia w m: 8,9

Maksymalna długość w m: 3870,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

900,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

11250,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,28

Objętość jeziora w tys. m3: 17221,5

Wskaźnik odsłonięcia: 21,7

Wojnowo

Wysokość n.p.m. w m: 117,0

Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  ławicy  przeważnie
twardej,  dnie  piaszczysto-gliniastym.  Jezioro  otaczają  pola
uprawne,  łąki  i  nieużytki.  Wojnowo  łączy  się  z  kilkoma
sąsiadującymi jeziorami: m.in. od północy przez jeziorko Niałk z
Niegocinem,  od  południa  z  rynnowym  Buwełnem.  Obrzeżami
jeziora biegną szosy i drogi gruntowe.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  okoń,  płoć,  sandacz,
węgorz.

Powierzchnia w ha: 176,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 14,2

Głębokość średnia w m: 6,3

Maksymalna długość w m: 4600,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

1050,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

11900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,53

Objętość jeziora w tys. m3: 11106,9

Wskaźnik odsłonięcia: 28,0

Jędzelek Wysokość n.p.m. w m: 116,2 Bardzo  wypłycony,  przyduchowy,  karpiowy  zbiornik.  Brzegi
płaskie, podmokłe.Powierzchnia w ha: 67,0

Powierzchnia wysp w ha: 0,2

Głębokość maks. w m: 3,5

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: 1100,0
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Maksymalna  szerokość  w
m:

900,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

3920,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,35

Objętość jeziora w tys. m3: 1206,0

Wskaźnik odsłonięcia: 37,2

Bielskie 
(Bielewo, Biała)

Wysokość n.p.m. w m: 145,9

Jezioro  leszczowe  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  urozmaiconej
rzeźbie  dna  –  stoki  ławicy  po  zachodniej  stronie  łagodne,  po
wschodniej stromo opadają ku głębi.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, szczupak.

Powierzchnia w ha: 58,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 29,5

Głębokość średnia w m: 7,3

Maksymalna długość w m: 1450,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

550,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

5250,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,93

Objętość jeziora w tys. m3: 4299,7

Wskaźnik odsłonięcia: 8,1

Długie k. 
Danowa

Wysokość n.p.m. w m: 137,0

Płytki zbiornik o średnio rozwiniętej linii  brzegowej,  łagodnych
stokach  ławicy,  połączony  rowami  z  sąsiadującymi  jeziorami:
Zgniłym  i  Przykopem.  Rzeźba  brzegów  urozmaicona.  Jezioro
obficie zarośnięte.

Powierzchnia w ha: 29,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 12,1

Głębokość średnia w m: 4,6

Maksymalna długość w m: 1200,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

420,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

3100,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,61

Objętość jeziora w tys. m3: 1361,6

Wskaźnik odsłonięcia: 6,4

Rudzkie 
(Rudno)

Wysokość n.p.m. w m: 117,0

Linowo-szczupakowy zbiornik o brzegach przeważnie wysokich,
miejscami stromych. Jezioro średnio zarośnięte.

Powierzchnia w ha: 28,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 7,9

Głębokość średnia w m: 3,1

Maksymalna długość w m: 1420,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

300,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

3100,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,63

Objętość jeziora w tys. m3: 8950,9

Wskaźnik odsłonięcia: 9,3

Paproteckie Wysokość n.p.m. w m: 130,4 Zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej z małą wysepką u
południowych  krańców,  ławicy  piaszczysto-mulistej  i  mulistym
dnie. Roślinność wodna skąpa.

Ryby występujące w jeziorze: karaś, leszcz, sandacz, węgorz.

Powierzchnia w ha: 27,8

Powierzchnia wysp w ha: 0,2

Głębokość maks. w m: 7,2
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Głębokość średnia w m: 3,5

Maksymalna długość w m: 1020,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

370,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

2700,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,44

Objętość jeziora w tys. m3: 973,0

Wskaźnik odsłonięcia: 7,9

Miłkowskie 
(Miłki, Wobel)

Wysokość n.p.m. w m: 124,8

Wydłużony, leszczowy zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej
porośniętej skąpymi oczeretami.

Powierzchnia w ha: 23,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 15,0

Głębokość średnia w m: 4,2

Maksymalna długość w m: 1300,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

270,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

2850,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,65

Objętość jeziora w tys. m3: 995,4

Wskaźnik odsłonięcia: 5,6

Byczek (Bycek, 
Wysowackie)

Wysokość n.p.m. w m: 122,8

Zbiornik w otoczeniu pół i łąk, miejscami podmokłych, o miernie
rozwiniętej linii brzegowej, dnie mulistym i mulistej ławicy.

Ryby występujące w jeziorze: karaś, płoć, szczupak, tołpyga.

Powierzchnia w ha: 14,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 9,1

Głębokość średnia w m: 3,7

Maksymalna długość w m: 770,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

270,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

1750,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,29

Objętość jeziora w tys. m3: 543,9

Wskaźnik odsłonięcia: 4,0

Zgniłek (Zgniłe)

Wysokość n.p.m. w m: 139,0

Jezioro  linowo-szczupakowe  o  wysokich  i  miejscami  stromych
brzegach. Otoczone podmokłymi łąkami oraz polami.

Powierzchnia w ha: 13,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 6,8

Głębokość średnia w m: 3,0

Maksymalna długość w m: 550,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

375,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

1500,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,14

Objętość jeziora w tys. m3: 411,0

Wskaźnik odsłonięcia: 4,6

Przykop k. 
Danowa

Wysokość n.p.m. w m: 135,1 Małe, płytkie linowo-szczupakowe jezioro o brzegach płaskich i
łagodnie wyniesionych.Powierzchnia w ha: 12,7
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 5,0

Głębokość średnia w m: 1,5

Maksymalna długość w m: 500,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

420,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

1700,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,35

Objętość jeziora w tys. m3: 190,5

Wskaźnik odsłonięcia: 8,5

Rudzkie Małe 
(Rudzienko)

Wysokość n.p.m. w m: 118,0

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 3,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 8,5

Głębokość średnia w m: 3,2

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna  szerokość  w
m:

b.d.

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Niałk Duży

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: b.d.

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: 580,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

300,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Źródło: www.mojemazury.pl.

Oprócz ww. jezior, częściowo w graniach gminy Miłki położone jest również jezioro Buwełno.

Pod względem hydrograficznym obszar gminy  Ryn w większości  należy do zlewni Systemu
Wielkich  Jezior  Mazurskich.  Tylko  niewielka  część  stanowi  dorzecze  rzeki  Guber  w  jego  odcinku
górnym. Okolice wsi Krzyżany nie posiadają odpływu powierzchniowego. 

Obszar  gminy charakteryzuje się  występowaniem licznych jezior w większości  połączonych
kanałami bądź ciekami (jeziorność  gminy wynosi  około 10%).  Największym z jezior  jest  kompleks
jezior Tałty-Ryńskie. Kolejnymi pod względem wielkości są jeziora: Tałtowisko, Guber i Szymon. Na
granicy gminy występują jeziora– Jagodne, Szymoneckie, Dejguny i Iławki.
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Wyżej  wymienione  jeziora  połączone  są  kanałami  żeglownymi  –  całość  stanowi  odcinek
kanałowy szlaku głównego Pisz – Węgorzewo:

1) kanał Tałcki (Tałteński) – długość – 1,60 km łączy jezioro Tałty z jeziorem Tałtowisko;

2) kanał Grunwaldzki – długość – 0,47 km pomiędzy jeziorami Tałtowisko i Kotek;

3) kanał Mioduński – długość – 1,92 km od jeziora Kotek do jeziora Szymon;

4) kanał Szymoński – długość – 2,36 km dający połączenie jeziora Szymon z jeziorem Szymoneckim.

Szerokość wszystkich kanałów wynosi  18-22 m, brzegi  ubezpieczone są opaską żelbetową,
tylko kanał Mioduński na połączeniu z jeziorem Kotek ma brzegi umocnione faszyną.35

Tabela 6. Charakterystyka jezior położonych na terenie gminy Ryn

Nazwa
jeziora

Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Tałty

Wysokość n.p.m. w m: 116,0

Połączone  od  północy  z  jeziorem  Ryńskim.  Tworzą
najgłębszy  zbiornik  w  kompleksie  Wielkich  Jezior
Mazurskich. Jezioro o dobrze rozwiniętej linii brzegowej, z
wieloma cyplami  i  zatokami.  Brzegi  przeważnie  wysokie,
pagórkowate,  strome,  tylko  południowa  część
wschodniego  brzegu  jest  płaska  i  częściowo  podmokła.
Jezioro skąpo zarośnięte.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  lin,  sandacz,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 1160,4

Powierzchnia wysp w ha: 0,2

Głębokość maks. w m: 50,8

Głębokość średnia w m: 14,0

Maksymalna długość w m: 12500,0

Maksymalna szerokość w m: 1800,0

Długość linii brzegowej w m: 31000,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,57

Objętość jeziora w tys. m3: 181022,4

Wskaźnik odsłonięcia: 74,4

Ryńskie

Wysokość n.p.m. w m: 116,0

Połączone od południa z jeziorem Tałty. Tworzą najgłębszy
zbiornik w kompleksie Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro
o bardzo rozwiniętej linii brzegowej, zwłaszcza w północnej
części,  linii  brzegowej,  z  wieloma  cyplami,  zatokami  i
trzema wyspami. Brzegi przeważnie wysokie, pagórkowate,
strome,  tylko południowa część  wschodniego brzegu jest
płaska i częściowo podmokła. Jezioro skąpo zarośnięte.

Powierzchnia w ha: 670,8

Powierzchnia wysp w ha: 4,5

Głębokość maks. w m: 20,2

Głębokość średnia w m: 13,0

Maksymalna długość w m: 7100,0

Maksymalna szerokość w m: 1900,0

Długość linii brzegowej w m: 2770,0

Wskaźnik rozwinięcia: 3,02

Objętość jeziora w tys. m3: 67080,0

Wskaźnik odsłonięcia: 67,1

Tałtowisko

Wysokość n.p.m. w m: 116,1

Jezioro o nierozwiniętej linii brzegowej, brzegach płaskich,
miejscami  podmokłych,  zwłaszcza  u  wschodnich  i
południowych  krańców.  Obrzeża  zajmują  łąki  i  pola,  od
północnego-zachodu  i  północnego-wschodu  niewielkie
kompleksy  leśne.  Dno  i  stoki  ławicy  miękkie,  miejscami
piaszczyste.  Roślinność  zanurzona,  głównie  ramienice,
występują wąskim pasem na całej długości linii brzegowej.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  okoń,  sandacz,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 326,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 39,5

Głębokość średnia w m: 14,0

Maksymalna długość w m: 4370,0

Maksymalna szerokość w m: 1630,0

Długość linii brzegowej w m: 11500,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,79

Objętość jeziora w tys. m3: 45766,0

Wskaźnik odsłonięcia: 23,4

35
 Strategia rozwoju miasta i gminy Ryn …., s. 50.

29

29
29



Badania i analiza środowiska przyrodniczego, waloryzacja lokalnej roślinności, 

drzew i krzewów oraz zasobów kulturowych obszaru LGD9

Nazwa
jeziora

Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Guber
(Salpik)

Wysokość n.p.m. w m: 122,5

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 177,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,1

Głębokość średnia w m: 1,1

Maksymalna długość w m: 2930,0

Maksymalna szerokość w m: 840,0

Długość linii brzegowej w m: 13080,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,77

Objętość jeziora w tys. m3: 1956,9

Wskaźnik odsłonięcia: 161,7

Szymon

Wysokość n.p.m. w m: 116,5

Płytki zbiornik linowo-szczupakowy, o wyrównanym dnie,
całkowicie  zarośnięty.  Obficie  występuje  roślinność  o
liściach  pływających.  Jezioro  otoczone  płaskimi,
podmokłymi łąkami.

Powierzchnia w ha: 154,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,9

Głębokość średnia w m: 1,1

Maksymalna długość w m: 1890,0

Maksymalna szerokość w m: 1410,0

Długość linii brzegowej w m: 5800,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,32

Objętość jeziora w tys. m3: 1694,0

Wskaźnik odsłonięcia: 140,0

Orło

Wysokość n.p.m. w m: 124,0

Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  rzeźbie  brzegów
urozmaiconej, na przemian łagodnych i stromych. Jezioro
skąpo zarośnięte.

Ryby występujące w jeziorze:  leszcz,  płoć, sieja,  sielawa,
szczupak.

Powierzchnia w ha: 114,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 26,6

Głębokość średnia w m: 7,6

Maksymalna długość w m: 2980,0

Maksymalna szerokość w m: 610,0

Długość linii brzegowej w m: 7760,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,04

Objętość jeziora w tys. m3: 8717,2

Wskaźnik odsłonięcia: 15,1

Ławki

Wysokość n.p.m. w m: 117,0

Zbiornik  o  mało  rozwiniętej  linii  brzegowej,  brzegach
płaskich  i  łagodnie  wyniesionych  otoczonych  łąkami.
Jezioro nie udostępnione do wędkowania.

Ryby występujące w jeziorze: karp, sandacz, sum.

Powierzchnia w ha: 69,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 17,0

Głębokość średnia w m: 5,7

Maksymalna długość w m: 1250,0

Maksymalna szerokość w m: 790,0

Długość linii brzegowej w m: 3250,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,10

Objętość jeziora w tys. m3: 3944,4

Wskaźnik odsłonięcia: 12,1

Ołów Wysokość n.p.m. w m: 123,0 Zbiornik  o  nierozwiniętej  linii  brzegowej,  brzegach
pagórkowatych,  miejscami  stromych.  Jezioro  skąpo
zarośnięte, roślinność zanurzona.

Powierzchnia w ha: 61,4

Powierzchnia wysp w ha: -
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Nazwa
jeziora

Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Ryby występujące w jeziorze: sieja, sielawa.

Głębokość maks. w m: 40,1

Głębokość średnia w m: 13,0

Maksymalna długość w m: 1640,0

Maksymalna szerokość w m: 530,0

Długość linii brzegowej w m: 3800,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,37

Objętość jeziora w tys. m3: 7982,0

Wskaźnik odsłonięcia: 4,7

Szymoneckie

Wysokość n.p.m. w m: 116,4

Płytki zbiornik linowo-szczupakowy, o średnio rozwiniętej
linii  brzegowej,  obrzeżach  niskich,  płaskich,  częściowo
podmokłych, otoczony przeważnie łąkami. Jezioro znacznie
zarośnięte. Jezioro przed laty obfitowało w raki.

Powierzchnia w ha: 28,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,5

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: 1060,0

Maksymalna szerokość w m: 530,0

Długość linii brzegowej w m: 2850,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,51

Objętość jeziora w tys. m3: 509,4

Wskaźnik odsłonięcia: 15,7

Kotek (Kotek 
Wielki)

Wysokość n.p.m. w m: 116,2

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 19,1

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,2

Głębokość średnia w m: 1,6

Maksymalna długość w m: 1120,0

Maksymalna szerokość w m: 330,0

Długość linii brzegowej w m: 2830,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,83

Objętość jeziora w tys. m3: 305,6

Wskaźnik odsłonięcia: 11,9

Czarne

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 2,6

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Źródło: www.mojemazury.pl.

Na  terenie  gminy  Wydminy  zlokalizowanych  jest  20  jezior,  przy  czym  jeziorność  gminy
Wydminy wynosi tylko ok. 5%.
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Tabela 7. Charakterystyka jezior położonych na terenie gminy Wydminy

Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Gawlik

Wysokość n.p.m. w m: 132,0

Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej  z  10  wyspami.

Rzeźba obrzeża urozmaicona. Jezioro zarośnięte miernie.

Bogata roślinność zanurzona.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  lin,  sandacz,

szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 416,8

Powierzchnia wysp w ha: 7,0

Głębokość maks. w m: 12,6

Głębokość średnia w m: 6,0

Maksymalna długość w m: 2800,0

Maksymalna szerokość w m: 2300,0

Długość linii brzegowej w m: 13550,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,87

Objętość jeziora w tys. m3: 25008,0

Wskaźnik odsłonięcia: 69,5

Wydmińskie

Wysokość n.p.m. w m: 130,5

Zbiornik sandaczowy o bardzo rozwiniętej linii brzegowej,

z licznymi zatokami, półwyspami i ośmioma wyspami.

Ryby występujące w jeziorze: sandacz.

Powierzchnia w ha: 336,6

Powierzchnia wysp w ha: 56,9

Głębokość maks. w m: 9,8

Głębokość średnia w m: 3,0

Maksymalna długość w m: 7250,0

Maksymalna szerokość w m: 750,0

Długość linii brzegowej w m: 28650,0

Wskaźnik rozwinięcia: 4,41

Objętość jeziora w tys. m3: 10098,0

Wskaźnik odsłonięcia: 112,2

Łękuk

Wysokość n.p.m. w m: 151,0

Wydłużony,  płytki  zbiornik  o  średnio  rozwiniętej  linii

brzegowej, wysokich i stromych brzegach w otoczeniu pól,

łąk, a od wschodu lasów.

Powierzchnia w ha: 80,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 5,0

Głębokość średnia w m: 2,7

Maksymalna długość w m: 2225,0

Maksymalna szerokość w m: 500,0

Długość linii brzegowej w m: 5800,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,82

Objętość jeziora w tys. m3: 2176,2

Wskaźnik odsłonięcia: 29,9

Pamer Wysokość n.p.m. w m: 146,4 Sandaczowy zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej,

wyrównanym dnie, połączony rowem z jeziorem Pamerek.

Brzegi pagórkowate, wysokie, miejscami strome, otoczone

łąkami i polami, zbiornik mało zarośnięty.

Powierzchnia w ha: 60,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 6,2

Głębokość średnia w m: 3,1

Maksymalna długość w m: 950,0

Maksymalna szerokość w m: 800,0

Długość linii brzegowej w m: 4250,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,54

Objętość jeziora w tys. m3: 1875,5

Wskaźnik odsłonięcia: 19,5

Dobrzyń Wysokość n.p.m. w m: 142,0 Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej. Jego otoczenie

stanowią pola i nieużytki.Powierzchnia w ha: 50,3
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Ryby występujące w jeziorze: karaś, karp, leszcz, lin, okoń,

płoć, sielawa, szczupak, węgorz.

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 21,0

Głębokość średnia w m: 6,8

Maksymalna długość w m: 1300,0

Maksymalna szerokość w m: 550,0

Długość linii brzegowej w m: 3550,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,41

Objętość jeziora w tys. m3: 3420,4

Wskaźnik odsłonięcia: 7,4

Białe k. Białej 

Giżyckiej

Wysokość n.p.m. w m: 144,9

Leszczowy zbiornik o średnio rozwiniętej linii  brzegowej.

Brzegi  łagodnie wyniesione, a  miejscami strome. Jezioro

miernie zarośnięte.

Powierzchnia w ha: 42,8

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 19,1

Głębokość średnia w m: 7,2

Maksymalna długość w m: 1400,0

Maksymalna szerokość w m: 450,0

Długość linii brzegowej w m: 3850,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,66

Objętość jeziora w tys. m3: 3081,6

Wskaźnik odsłonięcia: 5,9

Okrągłe k. 

Orzysza

Wysokość n.p.m. w m: 147,0

Małe,  płytkie,  linowo-szczupakowe  jezioro.  Brzegi

wysokie,  miejscami  strome,  pagórkowate,  otoczone

polami i łąkami.

Powierzchnia w ha: 19,3

Powierzchnia wysp w ha: 0,2

Głębokość maks. w m: 9,0

Głębokość średnia w m: 3,8

Maksymalna długość w m: 570,0

Maksymalna szerokość w m: 450,0

Długość linii brzegowej w m: 1950,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,25

Objętość jeziora w tys. m3: 733,4

Wskaźnik odsłonięcia: 5,1

Skomackie

(Skomack

Mały)

Wysokość n.p.m. w m: 146,1 Linowo-szczupakowe  jezioro  o  brzegach  wysokich,

stromych, otoczone polami i łąkami.Powierzchnia w ha: 22,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,1

Głębokość średnia w m: 1,4

Maksymalna długość w m: 1120,0

Maksymalna szerokość w m: 400,0

Długość linii brzegowej w m: 3150,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,87

Objętość jeziora w tys. m3: 316,4

Wskaźnik odsłonięcia: 16,1

Róg Wysokość n.p.m. w m: 150,0 Jest to hodowlane jezioro linowo-szczupakowe, 

nieudostępnione do wędkowania. Brzegi zbiornika w 

części środkowej wysokie, strome, pozostałe płaskie, 

otoczone polami i łąkami.

Powierzchnia w ha: 22,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,8

Głębokość średnia w m: 2,1
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Maksymalna długość w m: 950,0

Maksymalna szerokość w m: 500,0

Długość linii brzegowej w m: 2400,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,44

Objętość jeziora w tys. m3: 462,0

Wskaźnik odsłonięcia: 10,5

Białe  k.

Wydmin

Wysokość n.p.m. w m: 131,5

Bezodpływowe  karasiowe  jezioro  o  miernie  rozwiniętej

linii brzegowej, w otoczeniu lasów.

Ryby występujące w jeziorze: karaś.

Powierzchnia w ha: 14,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 4,0

Głębokość średnia w m: 2,1

Maksymalna długość w m: 920,0

Maksymalna szerokość w m: 220,0

Długość linii brzegowej w m: 2250,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,64

Objętość jeziora w tys. m3: 312,9

Wskaźnik odsłonięcia: 7,1

Sowa

Wysokość n.p.m. w m: 136,0

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 14,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,2

Głębokość średnia w m: 1,3

Maksymalna długość w m: 550,0

Maksymalna szerokość w m: 450,0

Długość linii brzegowej w m: 1600,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,19

Objętość jeziora w tys. m3: 185,9

Wskaźnik odsłonięcia: 11,0

Pamerek

Wysokość n.p.m. w m: 146,4

Małe,  płytkie  jezioro  linowo-szczupakowe.  Brzegi

przeważnie płaskie, a na krańcach wypiętrzone i strome –

otoczenie stanowią pola i łąki, miejscami podmokłe.

Powierzchnia w ha: 13,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,8

Głębokość średnia w m: 0,8

Maksymalna długość w m: 620,0

Maksymalna szerokość w m: 350,0

Długość linii brzegowej w m: 1750,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,36

Objętość jeziora w tys. m3: 105,6

Wskaźnik odsłonięcia: 16,5

Czarne Wysokość n.p.m. w m: 132,3 Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 7,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,0

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Gębałko

Wysokość n.p.m. w m: 129,7

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 5,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,1

Głębokość średnia w m: 1,2

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: 62,6

Wskaźnik odsłonięcia: 6,4

Upałcik

Wysokość n.p.m. w m: 122,0

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 5,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 4,0

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: 92,6

Wskaźnik odsłonięcia: 8,5

Smoleń

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 2,2

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: 2,2

Głębokość średnia w m: 1,5

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Osiołek Wysokość n.p.m. w m: b.d. Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 1,2

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: 140,0

Maksymalna szerokość w m: 100,0

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.
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Stawek

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 1,1

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Talki (Talcki 

Stawek)

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 1,0

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: 100,0

Maksymalna szerokość w m: 80,0

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Źródło: www.mojemazury.pl.

Gmina  Budry jest  jedną z nielicznych gmin na Pojezierzu Mazurskim nie posiadających na
swym obszarze jezior. Główne zasoby wodne są tutaj  zgromadzone w rzekach, kanałach i  licznych
mniejszych ciekach typu rowy melioracyjne. Cieki na terenie gminy są różnej wielkości i  o różnym
natężeniu przepływu.

Wody powierzchniowe znajdujące się w obrębie gminy Budry należą całkowicie do zlewni
Pregoły.  Sieć hydrograficzną gminy tworzą rzeka Węgorapa, rzeka Gołdapa, kanał Brożajecki łączący
Gołdapę z Węgorapą oraz krótkie cieki, kanały odwadniające, doprowadzalniki i rowy melioracyjne.36

Obszar  gminy  Pozezdrze  położony jest  w Krainie  Wielkich Jezior  Mazurskich  i  cechuje  się
znacznym ich bogactwem. W granicach gminy znajdują się 24 jeziora o powierzchni przekraczającej 5
ha. Jeziorność gminy wynosi około 17-18%.

Tabela 8. Charakterystyka jezior położonych na terenie gminy Pozezdrze

Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Dargin Wysokość n.p.m. w m: 116,2 Środkowe,  największe  z  jezior  kompleksu  Mamr.  Wobec
braku wyraźnych granic  jezioro Łabap rozpatruje się jako
zachodnią  zatokę  Dargina.  Bardzo  urozmaicona  rzeźba
piaszczystego,  miejscami  kamienistego  dna  z  wieloma
głęboczkami  i  górkami  podwodnymi.  Stoki  ławicy  w
przewadze piaszczyste. Roślinność skąpa.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  jaź,  leszcz,  okoń,  płoć,

Powierzchnia w ha: 3030,0

Powierzchnia wysp w ha: 3,5

Głębokość maks. w m: 37,6

Głębokość średnia w m: 10,6

Maksymalna długość w m: 10100,0

Maksymalna szerokość w m: 5600,0

36
 Program ochrony środowiska dla gminy Budry …., s. 55.
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

sandacz, sieja, szczupak, węgorz.

Długość linii brzegowej w m: 32800,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,68

Objętość jeziora w tys. m3: 32180,0

Wskaźnik odsłonięcia: 285,8

Gołdapiwo
(Gołdopiwo)

Wysokość n.p.m. w m: 116,8

Zbiornik  o  miernie  rozwiniętej  linii  brzegowej,  mało
urozmaiconej rzeźbie dna, ławicy regularnie wykształconej,
bez  nagłych  spadków,  miejscami  piaszczystej.  Brzegi
przeważnie wysokie, miejscami strome. Północne obrzeża
porastają lasy, pozostałe obrzeża zajmują głównie pola, łąki
i nieużytki. Roślinność zanurzona dosyć skąpa – rdestnice,
ramienice, moczarka kanadyjska.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, okoń, płoć, sandacz,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 862,5

Powierzchnia wysp w ha: -
Głębokość maks. w m: 26,9

Głębokość średnia w m: 11,8

Maksymalna długość w m: 4070,0

Maksymalna szerokość w m: 2730,0

Długość linii brzegowej w m: 14500,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,39

Objętość jeziora w tys. m3: 101775,0

Wskaźnik odsłonięcia: 73,1

Harsz

Wysokość n.p.m. w m: 116,8

Zbiornik  złożony  z  dwóch  części:  dużej,  południowo-
zachodniej  zwanej  Dużym  Harszem  i  północnej  zwanej
Małym Harszem.  Ławica  i  dno jeziora  piaszczyste.  Brzegi
jeziora  łagodnie  wyniesione  zajmują  pola  i  łąki,  a  od
północy lasy.  Roślinność zanurzona nie  tworzy  większych
łąk podwodnych, choć zajmuje około 30% powierzchni dna.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, okoń, płoć, sielawa,
szczupak.

Powierzchnia w ha: 216,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 47,0

Głębokość średnia w m: 11,4

Maksymalna długość w m: 2800,0

Maksymalna szerokość w m: 1020,0

Długość linii brzegowej w m: 10450,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,00

Objętość jeziora w tys. m3: 24646,8

Wskaźnik odsłonięcia:
19,0

Krzywa Kuta

Wysokość n.p.m. w m: 134,4

Zbiornik  o  silnie  rozwiniętej  linii  brzegowej,  z  trzema
małymi  wyspami.  Brzegi  przeważnie  wysokie,  miejscami
strome, w połowie porastają lasy iglaste i mieszane.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, okoń, płoć, sandacz,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 131,2

Powierzchnia wysp w ha: 1,4

Głębokość maks. w m: 26,5

Głębokość średnia w m: 6,0

Maksymalna długość w m: 2250,0

Maksymalna szerokość w m: 1070,0

Długość linii brzegowej w m: 9400,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,32

Objętość jeziora w tys. m3: 7872,0

Wskaźnik odsłonięcia: 21,9

Pozezdrze
(Zofiówka,
Zofijówka)

Wysokość n.p.m. w m: 116,4 Zbiornik  o  średnio  rozwiniętej  linii  brzegowej,  dnie
miękkim,  mulistym  zarośniętym  zwartym  skupiskiem
trzciny i rogatka. Zachodni brzeg jest dość wysoki i stromy,
pozostałe niskie. Jezioro otaczają pola i łąki.

Ryby występujące w jeziorze:  jaź,  leszcz,  lin,  okoń, płoć,
sandacz, szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 122,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 4,0

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: 2100,0

Maksymalna szerokość w m: 870,0

Długość linii brzegowej w m: 6050,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,54

Objętość jeziora w tys. m3: 2205,0
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Wskaźnik odsłonięcia: 68,1

Wilkus

Wysokość n.p.m. w m: 116,5

Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  płytki,  o  mało
zróżnicowanej  rzeźbie  dna.  Przez Wilkus przepływa rzeka
Sapina,  prowadząca wody z Gołdopiwa. Powyżej  Wilkusa
na Sapinie śluza Przerwanki. Roślinność zanurzona porasta
znaczną część dna.

Ryby występujące w jeziorze: jaź, karaś, leszcz, okoń, płoć,
sandacz, szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 96,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 5,5

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: 2160,0

Maksymalna szerokość w m: 900,0

Długość linii brzegowej w m: 7400,0

Wskaźnik rozwinięcia: 2,13

Objętość jeziora w tys. m3: 1737,0

Wskaźnik odsłonięcia: 53,6

Lemięt
(Leminek)

Wysokość n.p.m. w m: 116,8

Północno-wschodnie  brzegi  jeziora  wysokie  i  strome,  a
pozostałe niskie,  miejscami  podmokłe,  porośnięte  czarną
olchą. Roślinność zanurzona nieliczna.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, lin, okoń, płoć, sieja,
szczupak.

Powierzchnia w ha: 78,8

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 18,3

Głębokość średnia w m: 5,9

Maksymalna długość w m: 1400,0

Maksymalna szerokość w m: 780,0

Długość linii brzegowej w m: 3770,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,20

Objętość jeziora w tys. m3: 4649,2

Wskaźnik odsłonięcia: 13,4

Skarż Wielki 
(Skarż)

Wysokość n.p.m. w m: 116,2

Płytkie,  przyduchowe,  linowo-szczupakowe  jezioro  o
obfitych oczeretach i skąpej roślinności zanurzonej. Brzegi
przeważnie płaskie, z podmokłymi łąkami i torfowiskami.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 50,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,5

Głębokość średnia w m: 0,7

Maksymalna długość w m: 1700,0

Maksymalna szerokość w m: 500,0

Długość linii brzegowej w m: 4150,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,65

Objętość jeziora w tys. m3: 352,1

Wskaźnik odsłonięcia: 71,9

Warniak

Wysokość n.p.m. w m: 120,4

Doświadczalne,  linowo-szczupakowe  jezioro  Instytutu
Rybactwa Śródlądowego. Jezioro nie jest udostępnione do
wędkowania.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 38,4

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,7

Głębokość średnia w m: 1,2

Maksymalna długość w m: 1000,0

Maksymalna szerokość w m: 500,0

Długość linii brzegowej w m: 2620,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,19

Objętość jeziora w tys. m3: 460,8

Wskaźnik odsłonięcia: 32,0

Stręgielek Wysokość n.p.m. w m: 116,3 Zbiornik  o  mało  rozwiniętej  linii  brzegowej,  brzegach  na
ogół  płaskich,  przeważnie  dostępnych,  tylko  południowyPowierzchnia w ha: 34,4
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brzeg jest bagnisty i podmokły. Jezioro otaczają pola i łąki.
Roślinność zanurzona uboga.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, okoń, płoć, sandacz,
szczupak.

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 6,8

Głębokość średnia w m: 3,0

Maksymalna długość w m: 920,0

Maksymalna szerokość w m: 570,0

Długość linii brzegowej w m: 2620,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,26

Objętość jeziora w tys. m3: 1032,0

Wskaźnik odsłonięcia: 11,5

Brząs (Wilkus 
Mały, 
Przyleśne)

Wysokość n.p.m. w m: 116,5

Linowo-szczupakowe,  płytkie  jezioro  obficie  zarośnięte.
Płaskie brzegi otaczają pola i łąki od północy podmokłe.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 28,7

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,5

Głębokość średnia w m: 0,7

Maksymalna długość w m: 950,0

Maksymalna szerokość w m: 490,0

Długość linii brzegowej w m: 2300,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,21

Objętość jeziora w tys. m3: 200,9

Wskaźnik odsłonięcia: 41,0

Czarna Kuta

Wysokość n.p.m. w m: 125,9

Jezioro otoczone łąkami i polami, północne brzegi zajmują
zabudowania wsi Kuty. Roślinność wodna urozmaicona – w
wynurzonej  dominuje trzcina,  porastająca wąskim pasem
prawie  połowę  długości  linii  brzegowej,  miejscami
występują duże kępy tataraku oraz nieliczne pałki.

Ryby występujące w jeziorze: karaś, leszcz, płoć, szczupak,
węgorz.

Powierzchnia w ha: 25,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 4,5

Głębokość średnia w m: 2,2

Maksymalna długość w m: 920,0

Maksymalna szerokość w m: 420,0

Długość linii brzegowej w m: 2700,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,51

Objętość jeziora w tys. m3: 561,0

Wskaźnik odsłonięcia: 11,6

Piecek
(Sapieniec,
Spiczaste)

Wysokość n.p.m. w m: 117,0

Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, dnie mulistym,
a  brzegach  miejscami  wysokich,  otoczonych  polami  i
łąkami, w części zadrzewionych. Jezioro miernie zarośnięte,
około  połowy  linii  brzegowej  porastają  oczerety,  z
przewagą trzciny oraz skrzypów i pałek.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  lin,  sandacz,
szczupak.

Powierzchnia w ha: 23,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 8,4

Głębokość średnia w m: 2,3

Maksymalna długość w m: 1100,0

Maksymalna szerokość w m: 280,0

Długość linii brzegowej w m: 2650,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,54

Objętość jeziora w tys. m3: 542,8

Wskaźnik odsłonięcia: 10,3

Biała Kuta Wysokość n.p.m. w m: 134,3 Płytkie, linowo-szczupakowe jezioro. Zbiornik otaczają lasy,
brzegi  porastają olchy  i  brzozy.  Wąski  pas  trzcin  porasta
około  3/4  długości  linii  brzegowej.  Roślinność  zanurzona
bardzo  uboga,  reprezentowana  przez  rdestnice.  Dno
grząskie, o dużej miąższości osadów.

Powierzchnia w ha: 21,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,2

Głębokość średnia w m: 1,4
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Maksymalna długość w m: 1200,0

Maksymalna szerokość w m: 380,0

Długość linii brzegowej w m: 2700,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,65

Objętość jeziora w tys. m3: 298,2

Wskaźnik odsłonięcia: 15,2

Głęboka Kuta

Wysokość n.p.m. w m: 125,6

Jezioro w otoczeniu lasów i pól.  Zbiornik od północnego-
wschodu przyjmuje dopływ z Czarnej Kuty, a na zachodzie
odprowadza wody do jeziora Stręgiel.

Ryby występujące w jeziorze: leszcz, płoć, sandacz.

Powierzchnia w ha: 16,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 22,0

Głębokość średnia w m: 6,6

Maksymalna długość w m: 600,0

Maksymalna szerokość w m: 300,0

Długość linii brzegowej w m: 1650,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,15

Objętość jeziora w tys. m3: 1089,0

Wskaźnik odsłonięcia: 2,5

Piłackie

Wysokość n.p.m. w m: 129,6

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 9,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,4

Głębokość średnia w m: 1,1

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Białe k. 
Pozezdrza

Wysokość n.p.m. w m: 116,6

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 7,4

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,8

Głębokość średnia w m: 0,6

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Smolak Wysokość n.p.m. w m: 135,3 Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 7,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 5,1

Głębokość średnia w m: 1,7

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Burtelnik

Wysokość n.p.m. w m: 120,1

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 6,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,0

Głębokość średnia w m: 1,0

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Dziaduszyn
(Diejgot)

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 5,0

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Kacze (Mszar)

Wysokość n.p.m. w m: 130,0

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 1,9

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 0,8

Głębokość średnia w m: 0,3

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Źródło: www.mojemazury.pl.

Poza ww. jeziorami do granic gminy przylega 5 dużych akwenów: Mamry Północne, Święcajty,
Gołdopiwo, Stręgiel, Dgał Mały, Dgał Wielki oraz Kirsajty.

Według podziału hydrograficznego gmina  Węgorzewo leży na obszarze dorzecza Pregoły w
zlewni Morza Bałtyckiego. Na jej terenie wyróżnia się dwie główne zlewnie Węgorapy z kompleksem
Mamr oraz Oświny z jeziorami Rydzówka i Oświn. Ponadto niewielki obszar wzdłuż wschodniej granicy
gminy należy do zlewni Gołdapy, a w części zachodniej – do zlewni rzeki Omet.

Na zasoby wodne gminy składa się kilka dużych (powyżej 50 ha) i kilkanaście mniejszych jezior
oraz  innych  zbiorników  wód  stojących,  dobrze  rozbudowana  sieć  rzek  i  mniejszych  cieków.  Pod
względem  rozmieszczenia  wód  obszar  gminy  jest  wyraźnie  podzielony  na  dwie  części.  Część
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południowa zdominowana jest przez duże jeziora – Mamry, Święcajty, Łabap – obszar ten należy do
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W części północnej natomiast przeważają wody płynące – rzeki,
strumienie, rowy – obszar ten należy do Krainy Węgorapy.

Łączny  obszar  wód  stojących  szacowany  jest  na  około  6132  ha.  Podstawową  ich  część
stanowią  jeziora  (jeziorność  gminy  wynosi  około  18-19%).  Wśród  nich  7  przekracza  swoją
powierzchnią  50  ha.  Do  głównych  jezior gminy  należy  zaliczyć:  Mamry Pn,  Święcajty,  Rydzówkę,
Stręgiel, Oświn, Kirsajty, Węgielsztyńskie, Sztynorckie, Pniewskie, Rominty, Surwile, Białe k. Strągielka,
Upinek, Osiek (Kacze), Chcochlik, Jagoczany (Kotowe).

Poza  wymienionymi  powyżej,  na  terenie  gminy  występuje  jeszcze  kilkanaście  jezior  o
powierzchni  od  kilkunastu  do  1  ha  np.  jeziora  Odoj,  Szara  Biel,  Kotowe  jezioro  itd.  Zbiorniki  te
znajdują  się  na  różnym  etapie  zanikania,  bądź  to  w  wyniku  naturalnych  procesów  starzenia  ale
częściej  jako  skutek  procesów  eutrofizacyjnych  o  genezie  antropogenicznej.  Proces  eutrofizacji
spotęgowany  został  przez  nadmierną  chemizację  rolnictwa  oraz  prowadzone  przez  szereg  lat
jednostronne zabiegi  melioracyjne o charakterze odwadniającym. Najdrastyczniejszym przykładem
skutków  jednostronnych  zabiegów  melioracyjnych  jest  położone  w  północnej  części  miasta
Węgorzewa torfowisko. Obszar ten o powierzchni ok. 16 ha jeszcze do lat 60-tych ubiegłego wieku
zajmowany był przez wody płytkiego jeziora. Niestety w wyniku melioracji szczegółowych i regulacji
koryta rzecznego Węgorapy uległ całkowitemu odwodnieniu i obecnie jest szybko mineralizującym
torfowiskiem.37

Tabela 9. Charakterystyka jezior położonych na terenie gminy Węgorzewo

Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Mamry
Północne

Wysokość n.p.m. w m: 116,2

Jezioro  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  z  kilkoma  wyspami,  o
urozmaiconej  konfiguracji  dna,  z  licznymi  głęboczkami  i
wypłyceniami.  Obrzeża  niskie,  często  podmokłe,  bagniste,
odcinki  północno-wschodni  i  środkowa  część  północnych
wyższe,  miejscami  strome.  Roślinność  zanurzona
urozmaicona.

Ryby występujące w jeziorze: jaź,  leszcz, miętus, sieja,  sum,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 2504,0

Powierzchnia wysp w ha: 55,0

Głębokość maks. w m: 43,8

Głębokość średnia w m: 11,7

Maksymalna długość w m: 7600,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

5200,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

3400,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,92

Objętość jeziora w tys. m3:
292968,

0

Wskaźnik odsłonięcia: 214,0

Święcajty
(Święte)

Wysokość n.p.m. w m: 116,3 Jezioro o miernie rozwiniętej linii brzegowej,  otoczone lekko
falistymi  terenami,  zajętymi  przez  pola  i  łąki,  miejscami
podmokłymi.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  lin,  sandacz,  sieja,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 869,4

Powierzchnia wysp w ha: 4,8

Głębokość maks. w m: 28,0

Głębokość średnia w m: 3,7

Maksymalna długość w m: 5520,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

2310,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

18960,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,81

37
 Program ochrony środowiska gminy Węgorzewo …., s. 23-24.
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Objętość jeziora w tys. m3: 32167,8

Wskaźnik odsłonięcia: 235,0

Rydzówka

Wysokość n.p.m. w m: 83,2

Zbiornik o  miernie rozwiniętej  linii  brzegowej,  urozmaiconej
rzeźbie  dna  z  górkami  podwodnymi.  Jezioro  urozmaicają
cztery wyspy.  Jezioro otaczają pola i  łąki.  Charakteryzuje się
niezbyt obfitą roślinnością zanurzoną.

Ryby  występujące  w  jeziorze:  leszcz,  okoń,  płoć,  sandacz,
sieja, szczupak.

Powierzchnia w ha: 490,3

Powierzchnia wysp w ha: 10,3

Głębokość maks. w m: 16,7

Głębokość średnia w m: 6,2

Maksymalna długość w m: 3520,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

2120,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

10800,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,38

Objętość jeziora w tys. m3: 30398,6

Wskaźnik odsłonięcia: 79,1

Stręgiel

Wysokość n.p.m. w m: 126,0

Zbiornik  o  rozwiniętej  linii  brzegowej,  o  brzegach wysokich,
pagórkowatych, w otoczeniu pól i łąk, a od południa lasów. Na
południowo-wschodnich obrzeżach Jezioro Stręgielek i Jezioro
Białe. Jezioro objęte strefą ciszy.

Ryby występujące w jeziorze: jaź, leszcz, okoń, sandacz, sieja,
szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 404,9

Powierzchnia wysp w ha: 4,4

Głębokość maks. w m: 12,5

Głębokość średnia w m: 5,0

Maksymalna długość w m: 3700,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

1850,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

13400,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,88

Objętość jeziora w tys. m3: 20245,0

Wskaźnik odsłonięcia: 81,0

Oświn

Wysokość n.p.m. w m: 64,8

Ptasi rezerwat „Jezioro Siedmiu Wysp” – obejmujący jezioro z
bagnistym  otoczeniem.  Jezioro  linowo-szczupakowe.  Płytki
zbiornik  o  mulistym  dnie,  zarośnięty  obficie  oczeretami  i
roślinnością miękką.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 360,3

Powierzchnia wysp w ha: 10,1

Głębokość maks. w m: 3,5

Głębokość średnia w m: 0,9

Maksymalna długość w m: 5340,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

1950,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

20900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 3,11

Objętość jeziora w tys. m3: 3242,7

Wskaźnik odsłonięcia: 400,3

Kirsajty Wysokość n.p.m. w m: 116,2 Płytkie,  linowo-szczupakowe  jezioro  o  rozwiniętej  linii
brzegowej,  znacznie  zarośnięte.  Roślinność  zanurzona,  z
dominacją ramienic, występuje na przeważającej powierzchni
dna. Obrzeża Kirsajt niskie, podmokłe i trudno dostępne.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 207,0

Powierzchnia wysp w ha: 4,0

Głębokość maks. w m: 7,0

Głębokość średnia w m: 3,2

Maksymalna długość w m: 1900,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

1600,0

Długość  linii  brzegowej  w 8600,0
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

m: 

Wskaźnik rozwinięcia: 1,69

Objętość jeziora w tys. m3: 6624,0

Wskaźnik odsłonięcia: 64,7

Węgielsztyńskie

Wysokość n.p.m. w m: 80,7

Jezioro położone w bezleśnej okolicy, około 10 km na zachód
od Węgorzewa. Płytki zbiornik o nierozwiniętej linii brzegowej.
Brzegi  przeważnie  wysokie,  miejscami  strome.  Roślinność
zanurzona obficie porasta większą cześć dna.

Ryby występujące w jeziorze: karaś, lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 86,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,0

Głębokość średnia w m: 1,1

Maksymalna długość w m: 1100,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

1000,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

3500,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,06

Objętość jeziora w tys. m3: 951,5

Wskaźnik odsłonięcia: 78,6

Sztynorckie
(Kamionkowskie
)

Wysokość n.p.m. w m: 117,2

Zbiornik  o  mało  rozwiniętej  linii  brzegowej,  dnie  i  ławicy
mulistej.

Ryby występujące w jeziorze: okoń, płoć, szczupak, węgorz.

Powierzchnia w ha: 47,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 3,1

Głębokość średnia w m: 1,9

Maksymalna długość w m: 1030,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

760,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

2900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,19

Objętość jeziora w tys. m3: 898,7

Wskaźnik odsłonięcia: 24,9

Pniewskie Wysokość n.p.m. w m: 116,2 Płytkie,  linowo-szczupakowe jezioro położone na zachodnim
brzegu Mamr Północnych. W otoczeniu pól  i  łąk,  miejscami
podmokłych. Jezioro nie udostępnione do wędkowania.

Ryby występujące w jeziorze: lin, szczupak.

Powierzchnia w ha: 46,2

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 2,1

Głębokość średnia w m: 1,3

Maksymalna długość w m: 1150,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

650,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

2900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,20

Objętość jeziora w tys. m3: 600,6

Wskaźnik odsłonięcia: 35,5

Rominty Wysokość n.p.m. w m: 116,7 Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 15,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,3

Głębokość średnia w m: 0,4

Maksymalna długość w m: 780,0

Maksymalna  szerokość  w 350,0
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

m:

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

1900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,38

Objętość jeziora w tys. m3: 60,0

Wskaźnik odsłonięcia: 37,5

Surwile

Wysokość n.p.m. w m: 116,0

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 15,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 5,0

Głębokość średnia w m: 2,2

Maksymalna długość w m: 600,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

390,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

1550,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,13

Objętość jeziora w tys. m3: 330,0

Wskaźnik odsłonięcia: 6,8

Białe k. 
Stręgielka

Wysokość n.p.m. w m: 118,6

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 11,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,8

Głębokość średnia w m: 1,0

Maksymalna długość w m: 580,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

240,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

1420,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,19

Objętość jeziora w tys. m3: 113,0

Wskaźnik odsłonięcia: 11,3

Upinek (Łupinek,
Uping)

Wysokość n.p.m. w m: 116,5 Płytki zbiornik o mało zróżnicowanej rzeźbie mulistego dna i
nierozwiniętej  linii  brzegowej.  Jezioro w przewadze otaczają
pola i łąki.

Powierzchnia w ha: 10,5

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 5,0

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: 720,0

Maksymalna  szerokość  w
m:

200,0

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

1610,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,40

Objętość jeziora w tys. m3: 189,0

Wskaźnik odsłonięcia: 5,8

Osiek (Kacze) Wysokość n.p.m. w m: 69,1 Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 3,0

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,5

Głębokość średnia w m: 0,7
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna  szerokość  w
m:

b.d.

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Chochlik

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 2,6

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna  szerokość  w
m:

b.d.

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Jagoczany
(Kotowe)

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak szczegółowych informacji.

Powierzchnia w ha: 1,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 4,0

Głębokość średnia w m: 1,8

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna  szerokość  w
m:

b.d.

Długość  linii  brzegowej  w
m: 

b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.

Źródło: www.mojemazury.pl.

Na terenie gminy Srokowo znajduje się 5 jeziora, a jeziorność gminy wynosi około 1,5% (tab.
10).

Tabela 10. Charakterystyka jezior położonych na terenie gminy Srokowo

Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Silec Wysokość n.p.m. w m: 96,1 Zbiornik  o  miernie  rozwiniętej  linii  brzegowej;  brzegach
miejscami  stromych,  zwłaszcza  w  północno-wschodniej
części. Roślinność zanurzona względnie regularnie występuje
wokół wszystkich brzegów – przeważają wywłóczniki, jaskier,
rogatek.

Ryby występujące w jeziorze: okoń, płoć, sandacz, szczupak.

Powierzchnia w ha: 119,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 14,0

Głębokość średnia w m: 5,9

Maksymalna długość w m: 1450,0

Maksymalna szerokość w m: 1200,0

Długość linii brzegowej w m: 4400,0
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Nazwa jeziora Podstawowe parametry Charakterystyka jeziora

Wskaźnik rozwinięcia: 1,13

Objętość jeziora w tys. m3: 7056,4

Wskaźnik odsłonięcia: 20,3

Długie (Siniec 
Duży)

Wysokość n.p.m. w m: 130,4

Zbiornik o nierozwiniętej linii brzegowej, brzegach miejscami
wysokich, od południowego zachodu płaskich, podmokłych.
Południowe obrzeża zajmują lasy, a północne pola i łąki. 

Ryby występujące w jeziorze: brak danych.

Powierzchnia w ha: 30,6

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 29,9

Głębokość średnia w m: 7,3

Maksymalna długość w m: 1280,0

Maksymalna szerokość w m: 330,0

Długość linii brzegowej w m: 2900,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,48

Objętość jeziora w tys. m3: 2233,8

Wskaźnik odsłonięcia: 4,2

Jęgławki (Stare 
Jęgławki)

Wysokość n.p.m. w m: 66,4

Brak danych.

Powierzchnia w ha: 11,3

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 1,7

Głębokość średnia w m: 0,9

Maksymalna długość w m: 550,0

Maksymalna szerokość w m: 510,0

Długość linii brzegowej w m: 1810,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,52

Objętość jeziora w tys. m3: 101,7

Wskaźnik odsłonięcia: 12,6

Okrągłe (Siniec 
Mały)

Wysokość n.p.m. w m: 130,4

Małe,  głębokie,  śródleśne  jezioro  leszczowe  połączone
krótkim ciekiem z Jeziorem Siniec Wielki. Wyniesione brzegi,
miejscami strome, okalają lasy.

Ryby występujące w jeziorze: brak danych.

Powierzchnia w ha: 11,1

Powierzchnia wysp w ha: -

Głębokość maks. w m: 19,0

Głębokość średnia w m: 5,1

Maksymalna długość w m: 400,0

Maksymalna szerokość w m: 380,0

Długość linii brzegowej w m: 1200,0

Wskaźnik rozwinięcia: 1,02

Objętość jeziora w tys. m3: 566,1

Wskaźnik odsłonięcia: 2,2

Leśniewo

Wysokość n.p.m. w m: b.d.

Brak danych.

Powierzchnia w ha: 3,8

Powierzchnia wysp w ha: b.d.

Głębokość maks. w m: b.d.

Głębokość średnia w m: b.d.

Maksymalna długość w m: b.d.

Maksymalna szerokość w m: b.d.

Długość linii brzegowej w m: b.d.

Wskaźnik rozwinięcia: b.d.

Objętość jeziora w tys. m3: b.d.

Wskaźnik odsłonięcia: b.d.
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Źródło: www.mojemazury.pl.

W  latach  2010-2012,  zgodnie  z  Programem  Państwowego  Monitoringu  Środowiska  w
województwie warmińsko-mazurskim na lata 2010-2012, przeprowadzono badania łącznie 81 jezior
w województwie warmińsko-mazurskim, w tym 13 położonych na terenach gmin północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich, tj. jeziora:

Jezioro Ocena stanu

1) Buwełno: stan ekologiczny – umiarkowany, klasa jakości wód – II;

2) Dobskie: stan ekologiczny – dobry, klasa jakości wód – II;

3) Gawlik: stan ekologiczny – umiarkowany, klasa jakości wód – II;

4) Gołdopiwo: stan ekologiczny – umiarkowany, klasa jakości wód – III;

5) Iławki: stan ekologiczny – umiarkowany, klasa jakości wód – III;

6) Kruklin: stan ekologiczny – słaby, klasa jakości wód – IV;

7) Krzywa Kuta: stan ekologiczny – bardzo dobry, klasa jakości wód – I;

8) Mamry: stan ekologiczny – dobry, klasa jakości wód – II;

9) Niegocin: stan ekologiczny – umiarkowany, klasa jakości wód – III;

10) Pozezdrze: stan ekologiczny – umiarkowany, klasa jakości wód – III;

11) Ryńskie: stan ekologiczny – zły, klasa jakości wód – V;

12) Sołtmany: stan ekologiczny – słaby, klasa jakości wód – IV;

13) Tałty: stan ekologiczny – umiarkowany, klasa jakości wód – III.38

1.5. Lasy

Lasy pełnią bardzo ważne funkcje przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, do których należą
m.in.:

1) retencjonowanie wody, zwłaszcza w okresie ulewnych deszczy;

2) przeciwdziałanie erozji;

3) poprawa jakości powietrza atmosferycznego;

4) łagodzenie  klimatu  lokalnego,  m.in.  niższe  amplitudy  temperatur,  niższe  prędkości  wiatrów,
zmiana bilansu cieplnego;

5) poprawa estetyki krajobrazu;

6) zwiększenie bioróżnorodności oraz ochrona dzikich gatunków flory i fauny;

7) poprawa warunków życia mieszkańców, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym;

8) rozwój turystyki.

Na obszarze objętym diagnozą  w 2012 r. łączna powierzchnia gruntów leśnych39 wynosiła  
49,6 tys. ha, co stanowiło 6,5% gruntów leśnych w województwie. Powierzchnia ta w porównaniu do
2002 r. wzrosła o 1,9 tys. ha, tj.  o 4,0%. Pomimo tego, jej  udział w ogólnej  powierzchni gruntów
leśnych w województwie w obu latach utrzymał się na identycznym poziomie. W strukturze gruntów
leśnych gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich według form własności dominują grunty
leśne publiczne (93,7%), kolejne miejsce zajmują grunty prywatne (6,3%).

Rozpatrując procentowy udział poszczególnych gmin w ogólnej powierzchni gruntów leśnych
subregionu LGD odnotowano, że największy udział posiadały grunty leśne gminy Kruklanki – 23,9%.
Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: gmina Węgorzewo (11,3%), Srokowo (11,1%), Wydminy (10,5%),
Ryn (10,4%), Pozezdrze (10,2%), Giżycko (9,3%), Budry (7,8%) i Miłki (5,5%). W porównaniu do 2002 r.

38
 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 r. Praca zbiorowa pod kierunkiem Danuty
Budzyńskiej. Olsztyn, 2013 r., s. 48-50.

39
 Grunty leśne to grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością leśną (powierzchnia zalesiona)
lub przejściowo jej pozbawione (powierzchnia niezalesiona).
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Rys. 2. Lesistość gmin północnego obszaru Wielkich Jezior 
             Mazurskich (stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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we wszystkich gminach  wystąpił wzrost powierzchni gruntów leśnych, a największy w gminie Miłki (o
10,7%).

Lesistość40 gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w 2012 r. wynosiła 24,2% i
była  niższa  niż  średnio  w  województwie,  gdzie
wynosiła  30,9%.  Na  analizowanym  obszarze  w
porównaniu  do  2002  r.  zanotowano  wzrost
lesistości (o 0,9 p.p.;  w województwie o 1,2 p.p.).
Spośród  gmin  subregionu  LGD  9  największą
lesistością  charakteryzowała  się  gmina  Kruklanki
(54,6%)  na  terenie,  której  położona  jest  Puszcza
Borecka. W pozostałych gminach wskaźnik lesistości
utrzymywał się na poziomie niższym od średniej w
województwie  i  wynosił  odpowiednio:  w  gminie
Pozezdrze – 28,0%, Srokowo – 26,8%, Ryn – 24,4%,
Wydminy – 22,6%, Budry – 21,1%, Miłki  – 17,3%,
Węgorzewo – 16,1%, Giżycko – 16,0% (Rys. 2).  W

stosunku do 2002 r. wzrosła lesistość wszystkich gmin, a najbardziej w gminie Srokowo (o 2,2 p.p.).

W  tabeli  11  przedstawiono  charakterystykę  zasobów  leśnych  gmin  północnego  obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich.

Tabela 11. Charakterystyka zasobów leśnych gmin obszaru LGD9

Gmina Zasoby leśne

Giżycko41
W  gminie  dominują  niewielkie  zespoły  leśne.  Wśród  siedlisk  przeważa  średniożyzny  –  bór
mieszany świeży (około 30%). Ponad 20% zajmuje żyzny las świeży, a po około 14% mniej żyzny
bór świeży i ols. Gatunkiem dominującym w zespołach leśnych gminy jest sosna (ponad 50%
powierzchni). Po kilkanaście procent udziału mają także brzoza i świerk.

Kruklanki42
Na terenie gminy zlokalizowana jest  Puszcza Borecka. Znaczne jej  obszary  charakteryzują się
dużym  stopniem  naturalności.  Są  to  w  większości  lasy  liściaste  i  mieszane  ze  zwiększonym
udziałem gatunków borealnych. Botanicy wyróżnili tu ponad dwadzieścia zespołów roślinnych, z
których największe obszary zajmują grądy w różnych odmianach – lasy liściaste i mieszane na
podłożu  gliniastym  z  dominującymi  gatunkami  drzew,  takimi  jak:  dąb  szypułkowy,  grab
zwyczajny,  lipa  drobnolistna,  świerk  pospolity,  jesion wyniosły  i  inne.  Duży  udział  w leśnych
zespołach roślinnych mają też świerkowe lasy mieszane, bory mieszane, a w obniżeniach terenu
wilgotne i torfowcowe bory świerkowe, łęgi jesionowo-olszowe i olesy. W niektórych miejscach
drzewostan liczy ponad sto lat. Tereny te otoczone są ochroną rezerwatową. Największym jest
położony centralnie w puszczy rezerwat Borki. Niewątpliwą ozdobą lasów są jeziora, np. Wolisko,
liczne strumienie,  torfowiska oraz  rozległe łąki.  Rośnie tu wiele chronionych i  rzadkich gdzie
indziej  gatunków  roślin:  cis  pospolity,  wawrzynek  wilczełyko,  czosnek  niedźwiedzi,  wielosił
błękitny,  pięknie  kwitnące  storczyki  jak  podkolan biały  i  zielonawy oraz  wiele,  wiele  innych.
Bardzo interesujący jest też świat zwierząt. Wizytówką gminy jest żubr, który żyje tu na wolności
w liczbie około 60 sztuk.

Miłki43
Na  terenie  gminy  występują  niewielkie  zespoły  leśne  rozrzucone  obwodowo  z  niewielką

40
  Lesistość jest to udział lasów w powierzchni ogółem danego obszaru.

41
  Program ochrony środowiska gminy Giżycko …., s. 13.

42
 Informator turystyczny gminy Kruklanki, s. 7.

43
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki …., s. 6.
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Gmina Zasoby leśne

przewagą w części zachodniej. Brak jest natomiast dużych kompleksów leśnych. Wśród siedlisk
dominuje  średniożyzny  bór  mieszany  świeży,  zajmujący  prawie  2/3  powierzchni  leśnej,
występujący w prawie każdym większym zespole leśnym. Około 10% zajmuje bardziej żyzny las
mieszany świeży. Wśród drzewostanów gatunkiem dominującym jest sosna, kolejne pozycje w
udziale powierzchniowym zajmują brzoza i olcha.

Ryn44
Lasy rozmieszczone są na terenie całej gminy w niewielkich kompleksach. Na terenie gminy brak
jest większych kompleksów leśnych.

Wydminy45
Podstawowy obszar leśny gminy cechują duże walory ekologiczne, produkcyjne i społeczne.

Budry46
Największy kompleks leśny gminy położony jest przy granicy z gminą Banie Mazurskie. Jest to
kompleks Skalisko o łącznej powierzchni około 6 tys. ha, przy czym gmina obejmuje niecałe 50%
tego  kompleksu.  Pozostałe  lasy  gminy  składają  się  z  kompleksów  znacznie  mniejszych,  nie
przekraczających  450  ha.  Kompleksy  te  o  nazwie  Olszewo  Węgorzewskie,  Ołownik  i  Kalskie
Nowiny  wraz  z  szeregiem  mniejszych  kompleksów,  położone  są  peryferyjnie  wzdłuż  granic
północnej, zachodniej i południowej. W części środkowej gminy, która jest praktycznie bezleśna,
występują jedynie kompleksy bardzo małe, nie przekraczające 30 ha i składające się z reguły z
zalesionych terenów podmokłych, często wzdłuż cieków wodnych.

Wśród  siedlisk  leśnych  gminy  dominującą  pozycję  zajmują  siedliska  wilgotne,  podmokłe  i
fragmentami bagienne, zajmujące ponad 40% powierzchni leśnej. Koncentrują się one przede
wszystkim  w  kompleksie  Skalisko,  fragmentarycznie  występując  również  w  drobnych
kompleksach w postaci olesów. Większość tych siedlisk stanowią bory wilgotne i bory mieszane
wilgotne – fragmentarycznie lasy  wilgotne i  olesy.  Mniejsze  kompleksy  złożone są  głównie  z
siedlisk  lasowych,  jak  las  mieszany  i  las  świeży,  przechodząc  w  części  południowej  w  bór
mieszany świeży.  Bory mieszane świeże i  lasy  mieszane występują również  bardzo licznie na
terenie kompleksu Skalisko.

Wśród głównych komponentów lasotwórczych gminy pozycję dominującą zajmuje świerk – 28%
powierzchni. Na miejscu drugim występuje sosna – 26%. Miejsce trzecie zajmuje brzoza, a w
dalszej kolejności olsza, wierzba i jesion. Tak sosna, jak i świerk wytwarzają drzewostany średniej
i słabej jakości hodowlanej i technicznej. Przyczyną tego stanu jest silnie wahający się poziom
wód gruntowych oraz występowanie drzewostanów na siedliskach o silnym nawilgoceniu.

Pozezdrze47
Większość lasów na obszarze gminy skupionych jest w dwóch średniej wielkości kompleksach –
Pozezdrze  i  Jakunówko,  znajdujących  się  w  środkowo-zachodniej  i  wschodniej  części
omawianego  obszaru.  Północna  część  gminy  jest  prawie  bezleśna,  natomiast  na  południu  i
zachodzie występują liczne drobne kompleksy, nie przekraczające z reguły 200 ha powierzchni
ciągłej. W części wschodniej na terenie gminy znajduje się niewielki obszar Puszczy Boreckiej.

W strukturze lasów dominują siedliska borowe, a zwłaszcza bór mieszany świeży. Zajmuje on w
przybliżeniu 69% powierzchni leśnej. Bór świeży, mniej  żyzny, zajmuje 14% gruntów leśnych i
występuje przede wszystkim na terenie uroczyska Jakunówko. Typy lasowe, w tym olesy i jesiony
– porastają niemal 27% powierzchni lasów gminy. Najżyźniejszy z nich – las świeży występuje
najliczniej  w  najbardziej  na  północ  wysuniętym  kompleksie  leśnym  gminy  noszącym  nazwę
Uroczysko  Karłowo,  natomiast  mniej  żyzny  las  mieszany  w  południowo-wschodniej  części
uroczyska Jakunówko oraz między jeziorami Harsz i Dargin.

44
 Strategia rozwoju miasta i gminy Ryn …., s. 45.

45
 Program rozwoju gminy Wydminy na lata 2002-2015. Wydminy, wrzesień 2002 r., s. 9.

46
 Plan rozwoju lokalnego gminy Budry, s. 9.

47
 Program ochrony środowiska dla gminy Pozezdrze …, s. 98.
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Gmina Zasoby leśne

Węgorzewo48
Rozmieszczenie  kompleksów  leśnych  w  gminie  Węgorzewo  ma  charakter  peryferyjny.  Lasy
rozlokowane są przede wszystkim w części zachodniej  i południowo-zachodniej gminy oraz w
części północno-wschodniej i południowo-wschodniej. Na terenie gminy brak jest kompleksów
większych, o charakterze puszczańskim. Z reguły nie przekraczają one 800 ha.

Dominującym  typem  siedliskowym  jest  las  świeży  (45,7%)  z  dominacją  gatunkową  olszy  i
jesionu. Kolejne miejsce zajmują bór mieszany świeży (20%) z drzewostanem mieszanym: sosna,
dąb, brzoza i świerk oraz olsy (20%) z dominacją olszy i jesionu.

Oprócz  lasów  normalnie  zagospodarowanych  zwanych  lasami  gospodarczymi,  możliwe  jest
utworzenie tzw. lasów turystycznych o chłonności zwielokrotnionej blisko 10-krotnie, szczególnie
na  obrzeżach  atrakcyjnych  jezior.  Gospodarka  leśna  tam  prowadzona  mogłaby  być
podporządkowana nadrzędnemu celowi jakim jest obsługa turystyki i rekreacji. Równocześnie
jednak lasy te zachowałyby swoisty charakter – przede wszystkim poprzez powstrzymanie się od
wznoszenia  tam  jakichkolwiek  trwałych  obiektów  kubaturowych.  Szacuje  się,  że  na  cele
turystyczne na terenie gminy powinno się przeznaczyć około 10% wszystkich lasów.

Srokowo49
Kompleksy leśne gminy zlokalizowane są głównie w północnej i południowo-wschodniej części
gminy. Wysoka wilgotność powietrza, jaką charakteryzuje się gmina oraz wysoka wilgotność i
żyzność siedlisk, spowodowały wytworzenie się określonych naturalnych krajobrazów roślinnych,
charakteryzujących się:

1) lasami dębowymi i olchowymi,

2) mieszanymi ze znacznym udziałem świerka,

3) liściastymi z udziałem brzozy, olchy, dębu, lipy i jesionu.

Mała  przejrzystość  spowodowana  występowaniem  dużej  ilości  liściastych  gatunków  drzew  i
obfitością podszycia oraz wielość siedlisk wilgotnych i bagiennych sprawia, że większość lasów
zlokalizowanych  na  terenie  gminy  nie  spełnia  funkcji  turystycznych.  Najbardziej  atrakcyjne
turystycznie są lasy położone między Wilczynami a wschodnią granicą gminy.

1.6. Obszary prawnie chronione

Problematyka  ochrony  przyrody  regulowana  jest  w  ustawie  z  dnia  16 kwietnia  2004  r.  o
ochronie  przyrody (Dz.  U.  2004 Nr 92,  poz. 880 z  późn.  zm.).  W myśl  art.  2  tej  ustawy ochrona
przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i
jej składników, a zwłaszcza:

1) dziko występujących roślin lub zwierząt i grzybów,
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,
4) siedlisk przyrodniczych,
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem,
6) rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
7) tworów przyrody żywej  i  nieożywionej  oraz kopalnych  szczątków przyrody nieożywionej  oraz

kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
8) krajobrazu,
9) zieleni w miastach i wsiach,
10) zadrzewień.

Celem  ochrony  przyrody  jest  więc  utrzymanie  procesów  ekologicznych  i  stabilności
ekosystemów,  zapewnienie  ciągłości  istnienia  gatunków  roślin,  zwierząt  i  grzybów  wraz  z  ich

48
 Plan rozwoju lokalnego gminy Węgorzewo …., s. 7.

49
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Srokowo …., s. 7-8.
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Rys. 3. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych 
             w powierzchni ogółem gmin północnego obszaru 
             Wielkich Jezior Mazurskich
            (stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rys. 4. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych 
             przypadająca na 1 mieszkańca w gminach 
             północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
             (stan w dniu 31.12.2012 r.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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siedliskami,  zachowanie  bioróżnorodności,  ochrona  walorów  krajobrazowych,  zieleni  w  miastach,
wsiach oraz edukacja ekologiczna. Cele te są realizowane poprzez uwzględnianie wymagań ochrony
m.in.  w  programach  ochrony  środowiska,  na  różnych  etapach  planowania,  jednostek  samorządu
terytorialnego  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego.  Skuteczna  ochrona
przyrody wymaga  określonych form, które w szczególności mają zapewnić możliwość zwiększonej
ingerencji  państwa  w  obszary  objęte  ochroną  i  możliwość  zastosowania  instrumentów
administracyjnych i prawnych.

Ustawa o ochronie przyrody wymienia określone formy ochrony przyrody, do których zalicza się:

1) parki narodowe, 2) rezerwaty przyrody, 3) parki krajobrazowe,
4) obszary Natura 2000,5) obszary chronionego krajobrazu,
6) pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe.

Duże  zróżnicowanie  środowiska  geograficznego  i  miejsca  o  silnie  zróżnicowanej  rzeźbie
przyczyniły  się  do  utworzenia  na  terenie  gmin  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich
licznych obszarów objętych prawną chronioną.  Według stanu  w dniu  31.12.2012 r.  powierzchnia
obszarów prawnie chronionych wynosiła tu 131,8 tys.  ha,  co stanowiło 11,7% powierzchni tych
obszarów w województwie.  W porównaniu do 2002 r. powierzchnia ta wzrosła o 0,7 tys. ha, tj. o
0,6% (w województwie zmniejszyła się o 13,0%). 

Na obszarze objętym diagnozą największa powierzchnia terenów objętych ochroną w 2012 r.
występowała  w  gminach  Ryn  –  20,6  tys.  ha  (15,6% powierzchni  obszarów  prawnie  chronionych
subregionu LGD 9) i Węgorzewo – 20,2 tys. (15,3%). Udział terenów prawnie chronionych pozostałych
gmin wynosił odpowiednio: Kruklanki – 13,9%, Giżycko – 13,8%, Pozezdrze – 11,8%, Wydminy – 9,5%,
Budry – 7,5%, Srokowo – 6,6% i Miłki – 6,0%. 

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem obszaru LGD 9 wynosił 66,1% (w
województwie – 46,7%) i wahał się od 45,1% w gminie Srokowo do 100,0% w gminie Ryn (Rys. 3). Na
1  mieszkańca  analizowanego  subregionu  przypadło  przeciętnie  2,4  ha  tych  obszarów  (w
województwie – 0,8 ha). Największą wartością tego wskaźnika w 2012 r. charakteryzowała się gmina
Kruklanki (5,8 ha), a najniższą Węgorzewo (1,2 ha) (Rys. 4).

Na  obszarze  gmin  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich  nie  występują  parki
narodowe, parki krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
W  strukturze  obszarów  prawnie  chronionych  analizowanego  obszaru  w  2012  r.  największą
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Rys. 7. Powierzchnia uŜytków ekologicznych w powierzchni ogółem gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (stan w dniu 31.12.2012r.)
Uwaga: Kolorem białym zaznaczono gminy, w których zjawisko nie wystąpiło. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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powierzchnię zajmowały obszary chronionego krajobrazu50 – 95,8% (w województwie – 82,5%). Ich
udział w poszczególnych gminach wahał się od 88,6% w gminie Giżycko do 100,0% w gminach Budry i
Wydminy (Rys. 5). 

art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.

51
 Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) rezerwat przyrody obejmuje
obszary  zachowane  w stanie  naturalnym lub  mało  zmienionym,  ekosystemy,  ostoje  i  siedliska  przyrodnicze,  a  także
siedliska  roślin,  siedliska  zwierząt  i  siedliska  grzybów oraz  twory  i  składniki  przyrody  nieożywionej,  wyróżniające  się
szczególnymi  wartościami  przyrodniczymi,  naukowymi,  kulturowymi  lub  walorami  krajobrazowymi.  Na  obszarach
graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina. Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze
aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę,
położenie lub przebieg granicy i  otulinę,  jeżeli  została wyznaczona, cele ochrony oraz  rodzaj,  typ i  podtyp rezerwatu
przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.

52
 Zgodnie z art. 42 i 44 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) użytkami ekologicznymi są
zasługujące  na  ochronę  pozostałości  ekosystemów  mających  znaczenie  dla  zachowania  różnorodności  biologicznej  -
naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty
nieużytkowanej  roślinności,  starorzecza,  wychodnie  skalne,  skarpy,  kamieńce,  siedliska  przyrodnicze  oraz  stanowiska
rzadkich  lub  chronionych  gatunków  roślin,  zwierząt  i  grzybów,  ich  ostoje  oraz  miejsca  rozmnażania  lub  miejsca
sezonowego przebywania.
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Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Węgorzewo

Obszar Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich Srokowo

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn Srokowo

Źródło: Informacje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; http://olsztyn.rdos.gov.pl/.

Na  obszarze  gmin  objętych  diagnozą  występuje  wiele  gatunków  roślin,  pochodzących  z
różnych  środowisk  klimatycznych,  które  na  tym  terenie  przetrwały  tysiące  lat  adaptując  się  do
obecnie panujących warunków. Są to często gatunki bardzo rzadkie w Polsce i Europie, w związku z
tym dla ich ochrony utworzono na tym terenie kilkanaście rezerwatów przyrody. Łącznie na obszarze
objętym diagnozą znajduje się 15 rezerwatów przyrody, w tym:

− 8  faunistycznych  (po  1  w  gminach:  Giżycko,  Miłki  i  Ryn  oraz  po  3  w  gminach:  Srokowo  i
Węgorzewo, w tym Rezerwat Siedmiu Wysp zwany również Jeziorem Siedmiu Wysp położony
zarówno na terenie gminy Srokowo i Węgorzewo),

− 3 leśne (po 1 w gminach: Kruklanki, Węgorzewo i Rezerwat Piłackie Wzgórza położony zarówno w
gminie Giżycko i Pozezdrze),

− 2 torfowiskowe (w gminie Giżycko),

− 1 krajobrazowy (w gminie Giżycko),

− 1 ornitologiczny (w gminie Giżycko).

Charakterystyka rezerwatów przyrody występujących na terenie  subregionu LGD 9 została
przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela 13. Charakterystyka rezerwatów zlokalizowanych na obszarze gmin LGD 9

Nazwa rezerwatu Charakterystyka rezerwatu

Jezioro Dobskie

Typ rezerwatu: krajobrazowy
Powierzchnia: 1833,22 ha
Gmina: Giżycko
Charakterystyka: Rezerwat utworzony został w 1976 r. w celu ochrony jeziora Dobskiego wraz ze
znajdującymi  się  na  nim wyspami  –  miejscami  lęgowymi  ptactwa wodnego.  Wzdłuż  brzegów
jeziora oraz wokół wysp występuje szeroki pas szuwarów, w których gnieździ się ptactwo wodne
(m.in.  perkoz  dwuczuby,  rybitwa  czarna,  rybitwa  zwyczajna,  krzyżówka,  czernica,  głowienka,
świstuł,  gągoł,  łyska,  tracz  nurogęś,  bąk,  bączek i  kureczka nakrapiana).  Znajduje  się  tu także
kolonia lęgowa kormorana, czapli siwej,  derkacza, żurawia, mewy srebrzystej  i  rybitwy. Wyspy
porośnięte  są  bujnym  lasem  łęgowym  i  grądowym,  w  części  starodrzewem.  W  lasach  tych
gnieździ się wiele drobnych ptaków śpiewających. Na wyspie Wysoki Ostrów znajduje się duża
kolonia kormorana czarnego oraz czapli. Jezioro Dobskie spełnia także ważną funkcję jako miejsce
odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych podczas wiosennych i jesiennych wędrówek. Jezioro
otaczają morenowe wzniesienia o łagodnych stokach, od strony wschodniej i zachodniej pokryte
licznymi  głazami  narzutowymi.  Liczne  głazy  występują  też  pod  powierzchnią  wody  jeziora.
Szczególnie duże nagromadzenie głazów znajduje się na półwyspie Fuledzki Róg, gdzie występuje
ponad 10 tys. głazów o obwodzie przekraczającym 1,5 m, a największy ma obwód 9,3 m i 2 m
wysokości. To jedno z największych głazowisk w Polsce, ulubione miejsce jesiennych i wiosennych
zlotów  żurawi.  Gatunki  roślin  chronionych  objęte  ochroną  ścisłą  występujące  na  terenie
rezerwatu to: grążel żółty i grzybień biały.  Cały rezerwat podlega ochronie częściowej, a rygory
ochronne  sprowadzają  się  do  zakazu  wznoszenia  budowli,  biwakowania  w  miejscach  nie
wyznaczonych, używania łodzi motorowych.53

Jezioro Kożuchy Typ rezerwatu: ornitologiczny
Powierzchnia: 28,16 ha
Gmina: Giżycko
Charakterystyka: Rezerwat utworzony został w 1963 r. Na terenie rezerwatu znajduje się jedna z
największych kolonii mewy śmieszki w Polsce, występuje również błotniak stawowy, kania czarna,
łabędź  niemy i  remiz.  W związku z  celami  ochronnymi  akwen został  wyłączony  z  gospodarki

53
 Program ochrony środowiska gminy Giżycko …., s. 9.
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Nazwa rezerwatu Charakterystyka rezerwatu

rybackiej i uprawiania sportów wodnych.54

Perkuny

Typ rezerwatu: torfowiskowy
Powierzchnia: 3,50 ha
Gmina: Giżycko
Charakterystyka:  Rezerwat  utworzony  w  1954  r.  w  celu  zachowania  torfowiska  wysokiego  i
przejściowego  z  rzadkimi  gatunkami  roślinności  torfowiskowej:  rosiczki  okrągłolistnej,  turzycy
bagiennej, bażyny czarnej itp. Obejmuje on niewielkie śródleśne torfowisko powstałe na miejscu
dawnego  oczka  polodowcowego,  w  następstwie  jego  zarastania.  Gatunek  roślin  chronionych
objęty ochroną ścisłą występujący na terenie rezerwatu to: rosiczka okrągłolistna a gatunki roślin
chronionych objęte ochroną częściową to:  kruszyna pospolita i  bagno zwyczajne. Na terenach
rezerwatów  torfowiskowych  zabroniona  jest  wszelka  działalność  oraz  przebywanie  poza
miejscami wyznaczonymi.55

Piłackie Wzgórza

Typ rezerwatu: leśny
Powierzchnia: 277,17 ha
Gmina: Giżycko, Pozezdrze
Charakterystyka:  Rezerwat  utworzony w 1989 r.  w celu zachowania  walorów krajobrazowych
fragmentu  moreny  czołowej  o  urozmaiconej  rzeźbie  terenu,  zbiorowisk  boru  świeżego  i
chrobotkowego,  borealnej  świerczyny  oraz  stanowisk  roślin  chronionych.  Wśród  zbiorowisk
leśnych zlokalizowanych na terenie rezerwatu dominuje zajmujący niemal 80% powierzchni bór
mieszany. Tworzą go dorodne drzewostany świerkowo-sosnowe z pojedynczą domieszką brzozy
brodawkowatej.  Sosny  i  świerki  w  wieku  100  lat  osiągają  tu  wysokość  30  m,  a  zasobność
drzewostanu sięga 470 m3/ha. W bogatym runie występują też rośliny objęte ochroną gatunkową:
tajęża  jednostronna  i  widłak  jałowcowaty.  W  południowo-wschodniej  części  rezerwatu  na
piaskach sandrowych wykształciły się gleby rdzawe bielicowe, które pokrywają bór brusznicowy.
Zespół ten zajmuje około 9% powierzchni  rezerwatu.  Drzewostan tworzy tu sosna z niewielką
domieszką świerka. Wśród charakterystycznych dla boru brusznicowego roślin runa występują też
gatunki  objęte  ochroną:  widłak  spłaszczony,  widłak  goździsty,  pomocnik  baldaszkowy,  tajęża
jednostronna.  Z  kolei  u  podnóży  wzgórz  morenowych  występują  dobre  warunki  dla  grądu.
Zespoły grądowe (zajmujące około 7% powierzchni rezerwatu) mają zaburzony skład gatunkowy
skutkiem  sztucznego  wprowadzenia  sosny  i  świerka.  W  okresowo  podtopionych  dolinkach
występują zbiorowiska zbliżone do łęgu jesionowo-olchowego. W niewielkich, bezodpływowych
nieckach  na  zachodnim  i  wschodnim  obrzeżu  rezerwatu  występują  torfowiska  wysokie  i
przejściowe.56

54
 Tamże, s. 10.

55
 Tamże, s. 10.
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 Program ochrony środowiska dla gminy Pozezdrze …., s. 98.
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Nazwa rezerwatu Charakterystyka rezerwatu

Torfowisko Spytkowo

Typ rezerwatu: torfowiskowy
Powierzchnia: 2,10 ha
Gmina: Giżycko
Charakterystyka: Rezerwat utworzony w 1958 r. w celu zachowania stanowisk wierzby lapońskiej
i  innej roślinności reliktowej. Gatunki roślin chronionych objęte ochroną ścisłą występujące na
terenie  rezerwatu  to:  rosiczka  okrągłolistna,  storczyk  krwisty,  wierzba  lapońska,  a  ochroną
częściową – kruszyna pospolita.57

Wyspy  na  jeziorze
Mamry i Kisajno

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 215,35 ha
Gmina: Giżycko
Charakterystyka: Rezerwat utworzony w 1957 r. dla ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i
błotnego,  ochrony  ptactwa  w czasie  wiosennych  i  jesiennych  przelotów i  ich  odpoczynku na
jeziorach i wyspach. Obejmuje 14 wysp skupiających się w południowej części jeziora Kisajno. Ich
wielkość  jest  bardzo  różna,  od  kilku  arów  do  ponad  71  ha.  Wyspy  są  porośnięte  lasem,  w
przeważającej mierze pochodzenia sztucznego o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Gatunki
roślin  chronionych  objęte  ochroną  częściową  to: marzanka  wonna, kalina  koralowa, lilia
złotogłów.  Na  wszystkich  wyspach  obowiązuje  zakaz  biwakowania  i  rozpalania  ognisk  oraz
wznoszenia jakichkolwiek budowli.58

Borki

Typ rezerwatu: leśny
Powierzchnia: 232,00 ha
Gmina: Kruklanki
Charakterystyka: Rezerwat został utworzony w 1958 r., położony jest w centralnej części Puszczy
Boreckiej.  Rezerwat  spełnia  doniosłą  rolę  w  zachowaniu  i  ochronie  naturalnych  zbiorowisk
leśnych zarówno w Puszczy Boreckiej  jak i  regionie północno-wschodniej  Polski.  Rezerwat jest
obiektem unikalnym zarówno w skali  regionu jak i  Polski.  Wynika to zarówno z historii  lasów
rezerwatowych, powstałych prawie w całości w sposób naturalny, jak i obfitego nagromadzenia
gatunków rzadkich i reliktowych oraz typowych dla wschodnich obszarów Pojezierza Mazurskiego
zespołów  roślinnych.  Wartość  rezerwatu  podnoszą  walory  krajobrazowe,  w  tym  wzniesienia
morenowe, jary, rynny, i zagłębia wytopiskowe. Teren rezerwatu jest wybitnie pagórkowaty, pełen
bezodpływowych,  silnie  zabagnionych  obniżeń,  dolin  i  rynien  polodowcowych.  Ten  obraz
uzupełniają liczne strumyki i niewielkie jeziora. Charakter sieci wodnej jest uwarunkowany przede
wszystkim konfiguracją terenu i materiałem geologicznym podłoża. Wody opadowe spływające po
pochyłościach zbierają się w obniżeniach terenowych, tworząc zalane doliny, zajęte przez olsy i
bory torfowe.

Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność i wysoki stopień naturalności drzewostanów i siedlisk
powodują,  że  zarówno  Puszcza  Borecka  jak  i  rezerwat  Borki  jest  siedliskiem  wielu  gatunków
zwierząt. Występują tu liczne gatunki, takie jak: żubr, jeleń, łoś, ryś, wilk, lis, jenot, borsuk, kuna
leśna i tchórz.59

57
 Program ochrony środowiska dla gminy Pozezdrze …., s. 10.

58
 Tamże, s. 9-10.

59
 http://www.kruklanki.pl.
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Nazwa rezerwatu Charakterystyka rezerwatu

Nietlickie Bagno

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 1132,91 ha
Gmina: Miłki
Charakterystyka:  Rezerwat  utworzony  w  2003  r.  celem  ochrony  zachowania  walorów
przyrodniczych i krajobrazowych bagna z dominującą roślinnością szuwarową przylegających do
niego lasów i obszarów nieleśnych z licznymi zabagnieniami oraz rzadkich i chronionych gatunków
roślin  i  zwierząt.  Ze  względu  na  typ  dominujących  ekosystemów  rezerwat  ma  charakter
torfowiskowy.  Rezerwat  jest  największym  i  jednocześnie  jedynym  tak  dobrze  zachowanym
torfowiskiem niskim Pojezierza Mazurskiego. W przeszłości obszar bagien był znacznie większy, a
w jego wschodniej części rozciągało się jezioro Wąż. Żaden z innych, dużych obszarów bagiennych
i  podmokłych na Mazurach nie  przetrwał  do  dziś  w  tak  naturalnym stanie,  zarówno znaczna
powierzchnia jak i naturalność, decydują o wyjątkowym bogactwie florystycznym i faunistycznym
tego terenu.

Głównym gatunkiem panującym w drzewostanach jest brzoza omszona i w mniejszym stopniu
olsza czarna oraz w bardzo niewielkim stopniu świerk pospolity, sosna pospolita, topola i osika.
Oprócz  gatunków  głównych  występują  gatunki  domieszkowe:  dąb  szypułkowy  i  wierzba
pięciopręcikowa.

Na terenie rezerwatu odnotowano 408 gatunków roślin naczyniowych, 6 gatunków porostów oraz
92 gatunki mszaków. Dotychczasowe badania florystyczne wykazały obecność szeregu rzadkich
gatunków  roślin  i  interesujących  zespołów  roślinnych.  Znajduje  się  tu:  brzoza  niska,  goździk
pyszny, pełnik europejski, wierzba czarniawa, storczyk krwisty, grzybień biały, grążel żółty i wiele
innych gatunków. 

Na terenie rezerwatu i w pobliżu jego granic stwierdzono dotychczas: 27 gatunków ssaków, 94
gatunki ptaków regularnie i nieregularnie lęgowych, 14 gatunków płazów i gadów oraz 44 gatunki
motyli dziennych. Dla ptaków obszar Nietlickiego Bagna jest terenem wyjątkowym. Jest miejscem
gniazdowania takich ptaków jak: derkacz, wodniczka, bąk, błotniak stawowy, cietrzew, kropiatka,
żuraw, rybitwa czarna, trzciniak, orlik krzykliwy, lelek kozodój, gągoł oraz bielik, dla którego teren
bagien jest częścią łowiska. Szczególnym walorem rezerwatu są żurawie, przy czym dotyczy to
zarówno ptaków zatrzymujących się podczas jesiennych i wiosennych wędrówek, jak i osobników
młodocianych  spędzających  tu  lato.  Największe  obserwowane  na  noclegowisku  stado  żurawi
liczyło około 9 tys. ptaków.

Spośród żyjących tu ssaków na szczególną uwagę zasługują: wydra, bóbr europejski i łoś.60

Ptasia Wyspa

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 4,2 ha
Gmina: Ryn
Charakterystyka:  Rezerwat utworzony w 2012 r.  celem ochrony ptactwa wodno-błotnego.  Dla
dwóch  gatunków  z  Załącznika  I  Dyrektywy  Ptasiej  –  mewy  czarnogłowej  i  rybitwy  rzecznej
stwierdzono najwyższą kategorię lęgowości. Wykryto także lęgi hełmiatki, gatunku znajdującego
się w Polskiej  Czerwonej  Księdze Zwierząt.  Na wyspie znajduje  się  także  największa  w Polsce
kolonia śmieszek licząca 8-9 tysięcy par lęgowych.61

Mokre

Typ rezerwatu: leśny
Powierzchnia: 7 ha
Gmina: Węgorzewo
Charakterystyka:  Rezerwat  utworzony  w  1958  r.  chroni  dobrze  zachowany  fragment  lasu
łęgowego jesionowo-olszowego, z domieszką wiązu pospolitego i dębu szypułkowego w kotlinie
jeziora Mamry.62

Półwysep i  5 wysp na
jeziorze Rydzewskim

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 26,00 ha
Gmina: Węgorzewo
Charakterystyka: Rezerwat utworzony w 1957 r. w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodno-
błotnego oraz miejsc odpoczynku ptaków przelotnych. Na wyspach Wielki Ostrów i Mała Kępa
gniazdują kormorany i czaple siwe, mieszka wydra, a nad jeziorem można zaobserwować bielika,

60
 http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rezerwat-nietlickie-bagno.

61
 http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/rybitwy-na-warmii-i-mazurach/aktualnoci/248-nowy-rezerwat-przyrody-na-mazurach.html.

62
 Program ochrony środowiska gminy Węgorzewo …., s. 43.
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Badania i analiza środowiska przyrodniczego, waloryzacja lokalnej roślinności, 

drzew i krzewów oraz zasobów kulturowych obszaru LGD9

Nazwa rezerwatu Charakterystyka rezerwatu

rybołowa, orlika krzykliwego, kanię czarną i błotniaka stawowego.63

Siedmiu  Wysp  zwany
również  Jeziorem
Siedmiu Wysp

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 1618,34 ha
Gmina: Węgorzewo, Srokowo
Charakterystyka:  Rezerwat utworzony został w 1956 r. w celu ochrony naturalnego środowiska
gnieżdżenia  się  licznych  gatunków  ptactwa  wodno-błotnego  oraz  szaty  roślinnej.  Rezerwat  w
większości położony jest na jeziorze Oświn, a jedynie w niewielkim fragmencie leży na obszarze
gminy  Srokowo.  Występują  tu  m.in.:  perkoz  dwuczuby,  zausznik,  bąk,  gęgawa,  krakwa,
cyraneczka,  płaskonos,  kania  czarna,  błotniak  stawowy,  orlik  krzykliwy,  orzeł  bielik,  derkacz  i
wąsatka, gęś białoczelna, gęś zbożowa, kania czarna, żuraw. Rezerwat ma rangę międzynarodową
– jest wpisany na listę Międzynarodowej Konwencji RAMSAR oraz Natura 2000.64

Sztynort

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 444,88 ha
Gmina: Węgorzewo
Charakterystyka:  Rezerwat  utworzony  został  w  2010  r.  celem  ochrony  rezerwatowej  starych
okazów dębów stanowiących siedlisko chrząszczy saproksylicznych, takich jak: pachnica dębowa,
zgniotek cynobrowy, jelonek rogacz oraz zatok jeziora Kirsajty stanowiących miejsce gniazdowania
oraz koncentracji ptaków wodno-błotnych w czasie jesiennych i wiosennych migracji.

Bajory

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 216,37 ha
Gmina: Srokowo
Charakterystyka:  Rezerwat  utworzony  w 1988 r.,  zamieszkiwany przez bobry  oraz  wydry,  orły
krzykacze, czarne bociany i inne rzadkie gatunki ptactwa. W skład rezerwatu wchodzą wtórnie
zabagnione łąki i lasy oraz odcinek Kanału Mazurskiego.65

Kałeckie Błota

Typ rezerwatu: faunistyczny
Powierzchnia: 186,48 ha
Gmina: Srokowo
Charakterystyka:  Rezerwat  utworzony  w 1988 r.  w celu  ochrony biotopów lęgowych  różnych
gatunków zwierząt wodnych i błotnych, głównie ptactwa i bobrów. Na całym obszarze rezerwatu,
stwierdzono  występowanie  około  90  gatunków,  m.in.  słowika  szarego,  podróżniczka,
strumieniówki, rokitniczki, łozówki, kszyka, żurawia, samotnika, zimorodka i innych66

Na  terenie  gmin  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich  znajduje  się  również  5
użytków ekologicznych. Ich charakterystyka została zamieszczona w tabeli 14.

Tabela 14. Charakterystyka użytków ekologicznych zlokalizowanych na obszarze gmin LGD9

Nazwa Powierzchnia w
ha

Przedmiot ochrony Gmina 

Jezioro Salpik 228,07

Sztuczny zbiornik wodny o charakterze rozlewiskowym
będący  miejscem  gniazdowania  „rzadkich”  gatunków
ptaków – akwen stanowi ostoje – miejsce żerowania i
noclegowisko licznego ptactwa migrującego.

Ryn

Ostoja
bioróżnorodności  
w Puszczy Boreckiej

27,87 Ostoja bioróżnorodności. Kruklanki

63
 Tamże, s. 43.

64
 Tamże, s. 42.

65
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Srokowo …., s. 10.

66
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Srokowo …., s. 10.
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Nazwa Powierzchnia w
ha

Przedmiot ochrony Gmina 

Półwysep Kal 236,00

Trzcinowiska wzdłuż brzegu i pas 150 m gruntu od linii
brzegowej z zaroślami łozowymi w głębi lądu. Miejsce
gniazdowania  i  lęgów  wielu  gatunków  ptaków,  m.in.
Żurawia oraz tarliska wielu gatunków ryb.

Węgorzewo

Rozlewisko Pasternak 140,46 Węgorzewo

Wilkasy 41,59
Jezioro Wilkasy o powierzchni 41,59 ha z pasem zarośli
i trzcin oraz 15 metrową strefą wokół jeziora – miejsce
występowania raka błotnego.

Giżycko

Na  terenie  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich  znajduje  się  899  pomników
przyrody67,  w tym 876 drzew.  Spośród drzew najliczniej reprezentowane są: dąb szypułkowy (367
szt.), dąb (238 szt.), klon zwyczajny (114 szt.) i lipa drobnolistna (21 szt.).

Najwięcej pomników przyrody na obszarze objętym diagnozą występuje w gminie Węgorzewo
– 656 szt. W pozostałych gminach liczba pomników przyrody wynosi odpowiednio: Srokowo – 80 szt.,
Kruklanki – 47 szt., Giżycko – 45 szt., Budry – 42 szt., Wydminy – 21 szt., Pozezdrze – 5 szt., Ryn – 3 szt.
W gminie Miłki nie ma żadnego pomnika przyrody.

Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gmin północnego obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich przedstawiono w tabeli 15.

Tabela 15. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na obszarze gmin LGD 9

Wyszczególnienie

Gmina

Giżycko
Kruk-
lanki

Miłki Ryn
Wyd-
miny

Budry
Pozez-
drze

Węgo-
rzewo

Sroko-
wo

„Siny Kamień” granitogenes         1

Brzoza        1  

Brzoza brodawkowata 1 2      1  

Buk pospolity      11  5 3

Cis pospolity  6        

Daglezja zielona         8

Dąb        238  

Dąb czerwony 1         

Dąb szypułkowy 21 8  1 10 14  252 54

Głaz  (granitognejs
ciemnoróżowy)

        1

Głaz narzutowy 8 3  1 2  5 1  

Głazowisko 1         

Grab pospolity  1   1 3  1  

Grusza        5  

Jesion        6  

Jesion wyniosły 4 1    7  7 1

Klon        4  

Klon jawor         2

67
 Zgodnie z art.  40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
pomnikami  przyrody  są  pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości
przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
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Wyszczególnienie

Gmina

Giżycko
Kruk-
lanki

Miłki Ryn
Wyd-
miny

Budry
Pozez-
drze

Węgo-
rzewo

Sroko-
wo

Klon pospolity  9   3 2   1

Klon zwyczajny        114  

Lipa        4  

Lipa drobnolistna 4 5   1 3  6 2

Modrzew europejski 4       2  

Robinia biała  3        

Sosna        1  

Sosna czarna 1    2     

Sosna pospolita     1   1  

Świerk pospolity  5        

Topola biała        5  

Topola czarna      1    

Tulipanowiec amerykański          

Wiąz        2  

Wiąz szypułkowy  1        

Wierzba     1     

Wierzba wąskolistna  1        

Żywotnik nibyolbrzymi    1      

Żywotnik zachodni  2    1    

Źródło: Informacje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; http://olsztyn.rdos.gov.pl/.

W granicach gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich do Sieci  NATURA 200068

zaliczono 13 obszarów, w tym 6 stanowią obszary specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia),  
a 7 specjalne obszary ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).

Poniższe charakterystyki obszarów NATURA 2000 zlokalizowanych na terenie analizowanych
gmin opracowano na podstawie informacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju69.

Ostoja Bagna Nietlickie

Powierzchnia – 4080,8 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Gmina: Miłki

68
 Natura  2000 to  nowa forma ochrony przyrody  (obok istniejących obszarów prawnie  chronionych)  wprowadzana po
wstąpieniu  Polski  do Unii  Europejskiej.  Celem utworzenia ekologicznej  sieci  Natura  2000 jest  ochrona  różnorodności
biologicznej na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rodzaje siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące
przedmiotami ochrony są wymienione w odpowiednich załącznikach Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady EWG w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz  dzikiej  flory  i  fauny 92/43/EWG, uchwalona 21 maja 1992 r.  zmieniona
Dyrektywą 92/62/EWG – w skrócie nazywana Dyrektywą Siedliskową)  i  Dyrektywy Ptasiej  (Dyrektywa 79/409/EWG o
ochronie dziko żyjących ptaków, zwana Dyrektywą Ptasią,  uchwalona 2 kwietnia 1979 r.,  a następnie zmodyfikowana
dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/WEG, 91/244/EWG, 94/24/EWG). W konsekwencji wyznaczono dwa
typy  obszarów.  Pierwszy  typ  obszarów  stanowią  specjalne  obszary  ochrony  siedlisk  (SOO),  tworzone  na  podstawie
Dyrektywy Siedliskowej  dla  ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz  siedlisk gatunków roślin  i  zwierząt.  Drugi  typ
obszarów stanowią obszary specjalnej  ochrony ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej  dla  ochrony
siedlisk ptaków. Granice obszarów OSO i SOO mogą się w znacznym stopniu pokrywać, a nawet być identyczne. Ponadto
mogą  one  obejmować  część  lub  całość  obszarów i  obiektów  objętych  innymi  przewidzianymi  przez  prawo  krajowe
formami ochrony (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe).

69
 http://www.ine-isd.org.pl/.
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Istniejące formy ochrony przyrody:

− Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego – obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak:  gąsiorek,  jarzębatka,  wodniczka,  podróżniczek,  dzięcioł  białogrzbiety,  rybitwa  czarna,  derkacz,  zielonka,

kropiatka, żuraw, cietrzew (podgatunek kontynentalny),  błotniak łąkowy, błotniak stawowy, orlik krzykliwy, bocian
czarny, bocian biały, bąk

Ostoja Mazurskie Bagna

Powierzchnia – 1569,3 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Gmina: Miłki

Istniejące formy ochrony przyrody:

− Nietlickie Bagno – rezerwat leśny

− Jeziorko Koło Drozdowa – rezerwat leśny

− Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

− zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

− niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

− torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*

− torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

− bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak: bąk, bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, derkacz,
żuraw,  rybitwa  czarna,  dzięcioł  białogrzbiety,  podróżniczek,  jarzębatka,  gąsiorek,  cietrzew  (podgatunek
kontynentalny)

− ssak: bóbr europejski, wydra

− płaz: kumak nizinny, traszka grzebieniasta

− bezkręgowiec: zalotka większa, czerwończyk nieparek

Ostoja Borecka

Powierzchnia – 25340,1 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Gmina: Kruklanki

Istniejące formy ochrony przyrody:

− Puszcza Borecka – obszar chronionego krajobrazu

− Piłackie Wzgórza – rezerwat przyrody

− Borki – rezerwat przyrody

− Lipowy Jar – rezerwat przyrody

− Mazury – rezerwat przyrody

− Wyspa Lipowa na Jeziorze Wielki Szwałk – rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

− murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)*
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− zmienno-wilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

− ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

− torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*

− torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

− obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

− bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis,  Vaccinio uliginosi-Pinetum,  Pino mugo-Sphagnetum,

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

− łęgi  wierzbowe,  topolowe,  olszowe  i  jesionowe  (Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-
incanae, olsy żródliskowe)*

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak: bąk, bocian biały, bocian czarny, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, orlik krzykliwy,
rybołów,  jarząbek,  kropiatka,  zielonka,  derkacz,  żuraw,  rybitwa  zwyczajna  (rzeczna),  rybitwa  czarna,  zimorodek,
dzięcioł  średni,  dzięcioł  czarny,  dzięcioł  zielonosiwy,  dzięcioł  trójpalczasty,  dzięcioł  białogrzbiety,  podróżniczek,
muchołówka mała, muchołówka białoszyja, gąsiorek

− ssak: mopek, nocek łydkowłosy, bóbr europejski, wilk*, żubr*, ryś, wydra

Ostoja Puszcza Borecka

Powierzchnia – 18962,8 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Gmina: Kruklanki, Wydminy, Pozezdrze

Istniejące formy ochrony przyrody:

− Borki – rezerwat przyrody

− Lipowy Jar – rezerwat przyrody

− Mazury – rezerwat przyrody

− Wyspa Lipowa na Jeziorze Wielki Szwałk – rezerwat przyrody

− Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego – obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

− murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)*

− zmienno-wilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

− ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

− torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*

− torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

− obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

− bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis,  Vaccinio uliginosi-Pinetum,  Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

− łęgi  wierzbowe,  topolowe,  olszowe  i  jesionowe  (Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-
incanae, olsy żródliskowe)*

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak:  gąsiorek,  muchołówka  mała,  muchołówka  białoszyja,  podróżniczek,  dzięcioł  trójpalczasty,  dzięcioł  średni,
dzięcioł  białogrzbiety,  dzięcioł  zielonosiwy,  zimorodek,  rybitwa  zwyczajna  (rzeczna),  derkacz,  zielonka,  kropiatka,
żuraw, jarząbek, błotniak stawowy, kania czarna, trzmielojad, bielik, rybołów, orlik krzykliwy, bocian czarny, bocian
biały, bąk
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Ostoja Północnomazurska 

Powierzchnia – 14573 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Gmina: Giżycko, Ryn, Pozezdrze, Węgorzewo

Istniejące formy ochrony przyrody:

− Wyspy na jeziorze Kisajno i Mamry – rezerwat leśny

− Perkuny – rezerwat leśny

− Jezioro Dobskie – rezerwat leśny

− Mokre – rezerwat leśny

− Półwysep Kal – rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

− ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*

− torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*

− torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

− torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

− bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis,  Vaccinio uliginosi-Pinetum,  Pino mugo-Sphagnetum,
Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

− łęgi  wierzbowe,  topolowe,  olszowe  i  jesionowe  (Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-
incanae, olsy żródliskowe)*

− łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ssaki: mopek, bóbr europejski, wydra

− płaz: traszka grzebieniasta, kumak nizinny

− ryba: boleń, różanka, piskorz, koza

− bezkręgowiec: zalotka większa, czerwończyk nieparek, jelonek rogacz, pachnica dębowa*, zgniotek cynobrowy

Lasy Skaliskie 

Powierzchnia – 12644,8 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Gmina: Budry

Istniejące formy ochrony przyrody: brak

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak:  bąk, bocian czarny, bocian biały, bielik, trzmielojad, kania ruda, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, błotniak

łąkowy, orlik krzykliwy,  kobczyk,  derkacz,  jarząbek,  kania ruda, żuraw, sowa błotna,  siewka złota,  dzięcioł  czarny,
dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł zielonosiwy, włochatka, zimorodek, lerka, muchołówka mała, gąsiorek,
lelek, łęczak

Niecka Skaliska

Powierzchnia – 11385,7 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Gmina: Budry
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Istniejące formy ochrony przyrody:

− Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy – obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

− ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

− niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

− torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

− łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak:  bocian czarny, bocian biały,  bielik,  trzmielojad, błotniak stawowy, błotniak łąkowy,  jarząbek,  orlik  krzykliwy,

żuraw, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł białogrzbiety, gąsiorek

− ssak: bóbr europejski, wilk *, wydra, ryś

− płaz: kumak nizinny, traszka grzebieniasta

− ryba: minóg strumieniowy, boleń, piskorz, koza, głowacz białopłetwy

− bezkręgowiec: skójka gruboskorupowa, zalotka większa, czerwończyk nieparek

Ostoja Skaliska

Powierzchnia – 12644,7 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Gmina: Budry

Istniejące formy ochrony przyrody – brak

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

− bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

− łęgi  wierzbowe,  topolowe,  olszowe  i  jesionowe  (Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-

incanae, olsy żródliskowe)*

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ssak: bóbr europejski, wilk *, wydra, ryś

− płaz: traszka grzebieniasta, kumak nizinny

− bezkręgowiec: czerwończyk nieparek

Jezioro Dobskie 

Powierzchnia – 6985,3 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Gmina: Węgorzewo

Istniejące formy ochrony przyrody – brak

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak:  bąk,  bocian czarny,  bocian biały,  bielik,  kania  czarna,  trzmielojad,  błotniak  stawowy,  błotniak  łąkowy, orlik

krzykliwy,  jarząbek,  kropiatka,  zielonka,  derkacz,  żuraw,  zimorodek,  rybitwa zwyczajna  (rzeczna),  dzięcioł  czarny,
dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, podróżniczek, gąsiorek, ortolan

− ssak: nocek łydkowłosy, bóbr europejski, wydra

− ryba: minóg rzeczny, różanka, koza

Jezioro Oświn i okolice
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Powierzchnia – 2516,1 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Gmina: Węgorzewo, Srokowo

Istniejące formy ochrony przyrody:

− Siedem Wysp – rezerwat przyrody 

− Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego – obszar chronionego krajobrazu

− Jezioro Oświn – obszar z listy Ramsar

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak:  gąsiorek,  muchołówka  mała,  jarzębatka,  lerka,  dzięcioł  średni,  dzięcioł  białogrzbiety,  dzięcioł  zielonosiwy,
dzięcioł czarny, rybitwa czarna, derkacz, zielonka, kropiatka, żuraw, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, kania czarna,
trzmielojad, bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bocian biały, bąk

− ssak: bóbr europejski, wydra

Ostoja nad Oświnem

Powierzchnia – 3356,7 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Gmina: Węgorzewo, Srokowo

Istniejące formy ochrony przyrody:

− Siedem Wysp – rezerwat leśny

− Kałeckie Błota – rezerwat leśny

− Bajory – rezerwat leśny

− Jezioro Oświn – rezerwat leśny

− Rozlewisko Pasternaka – rezerwat leśny

− Jeziora Oświn – rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

− niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

− torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

− bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

− łęgi  wierzbowe,  topolowe,  olszowe  i  jesionowe  (Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-
incanae, olsy żródliskowe)*

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ssak: nocek łydkowłosy, bóbr europejski, wydra

− płaz: traszka grzebieniasta, kumak nizinny

− gad: żółw błotny

− ryba: różanka, piskorz, koza

− bezkręgowiec: pachnica dębowa*

Ostoja Mamerki

Powierzchnia – 162,1 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Gmina: Węgorzewo

Istniejące formy ochrony przyrody – brak

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
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− bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum,

Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*

− łęgi  wierzbowe,  topolowe,  olszowe  i  jesionowe  (Salicetum  albo-fragilis,  Populetum  albae,  Alnenion  glutinoso-
incanae, olsy żródliskowe)*

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ssak: mopek

Ostoja Warmińska (dawniej Warmińskie Bociany)

Powierzchnia – 145342 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Gmina: Srokowo

Istniejące formy ochrony przyrody:

− Bajory – rezerwat leśny

− Jezioro Martwe – rezerwat leśny

− Kałeckie Błota – rezerwat leśny 

− rzeki Banówki – rezerwat leśny 

− rzeki Wałszy – rezerwat leśny 

− Wzniesień Górowskich – rezerwat leśny 

− doliny Elmy – rezerwat leśny 

− doliny dolnej Łyny – rezerwat leśny

− doliny rzeki Guber – rezerwat leśny

− Jeziora Oświn – rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

− ptak:  bocian biały, bąk, bocian czarny, łabędź krzykliwy, bielaczek, trzmielojad, kania ruda, bielik, błotniak zbożowy,
błotniak łąkowy, błotniak stawowy,  orlik  krzykliwy,  rybołów, drzemlik,  kropiatka, zielonka, derkacz,  żuraw,  siewka
złota, batalion, łęczak, mewa mała, rybitwa zwyczajna (rzeczna), rybitwa czarna, rybitwa białowąsa, puszczyk uralski,
lelek,  zimorodek,  dzięcioł  czarny,  dzięcioł  zielonosiwy,  dzięcioł  średni,  dzięcioł  białogrzbiety,  lerka,  jarzębatka,
muchołówka mała, gąsiorek, dzięcioł białoszyi

II. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW KULTUROWYCH

Podstawową wartością materialną przestrzeni na obszarze działania LGD9, poza wyjątkowymi
wartościami środowiska i  krajobrazu kulturowego, są zabytki.  Są to,  zgodnie  z  ustawą o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), „... nieruchomości, ich
części  lub  zespoły,  będące  dziełem  człowieka  lub  związane  z  jego  działalnością  i  stanowiące
świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Zabytki są świadectwem bogatych i po
wielokroć  skomplikowanych  dziejów  tej  ziemi.  Przez  ostatnie  pół  wieku  wiele  wartościowych
budynków podupadło,  wiele  na zawsze zniknęło  z  krajobrazu.  Dopiero  w ostatnich latach jak  już
wcześniej wspomniano zrozumiano, że architektura i budownictwo są integralną częścią krajobrazu,
największej wartości tego obszaru, że tkwi w nich wielki potencjał i doczekały się, choć niestety już nie
wszystkie, właściwego zainteresowania mieszkańców i władz lokalnych.

Obiekty  zabytkowe  na  tym  terenie  są  świadectwem  czasów  kwitnącej  gospodarki  w
Północnym Obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowiły one bazę obsługi  gospodarczej terenu.
Mogą  i  dziś,  odpowiednio  adaptowane  do  nowych  potrzeb,  tworzyć  bazę  nowego  życia  w  całej
krainie.  Nieczynne  stacje  kolejowe  i  inne  obiekty  obsługi  gospodarczej  terenu  w  sezonie  letnim
znakomicie  nadają  się  na  lokalne  centra  obsługi  ruchu  turystycznego  (w  szczególności  turystyki
rowerowej) i punkty informacji komputerowej. W pozostałych porach roku powinny stanowić centra
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edukacyjne, szkolące w ciągu roku mieszkańców w zawodach przydatnych na tym terenie, w czasie
wakacji zaś przybyszów z innych regionów.

Stan zachowania wartościowych obiektów bywa różny. Niektóre z nich, dalej wykorzystywane
zgodnie  z  pierwotnym  przeznaczeniem,  są  zadbane  i  właściwie  konserwowane,  inne  zostały
adaptowane do nowych potrzeb. Te, które utraciły swoją funkcję i właściwego gospodarza popadają w
ruinę. Takich obiektów jest niestety bardzo dużo.

Zabudowania  wsi,  kolonii,  osad  oraz  bardzo  licznych  samotnych  zagród,  w  krajobrazie
wiejskim na obszarze działania LGD9 przekazują informacje o historii i zagospodarowaniu. Stanowią
kod przestrzenny,  pozwalający  na orientację  w terenie.  Widoczna z  daleka wieża kościoła,  zespół
pałacowo-dworski otoczony parkiem dominują w krajobrazie i jednoznacznie wskazują położenie wsi.
Wśród tradycyjnych domów i zabudowań gospodarskich, najczęściej na tym terenie z czerwonej cegły,
wyróżniają  się  charakterystyczne  budynki  szkolne,  często  karczmy,  młyny,  kuźnie.  Kępa  wysokich
drzew w pobliżu wsi kryje stary, pierwotnie przeważnie ewangelicki cmentarz. Cały obszar, także poza
wsiami,  był  celowo i  racjonalnie  zagospodarowany.  Z  lasami  związane  były  leśniczówki,  gajówki  i
kolonie niewielkich typowych domów dla robotników leśnych, a na straży jezior stały rybaczówki.

Podstawę opracowania stanowił  Rejestr  Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Należy jednak pamiętać, że poza obiektami wpisanymi do rejestru zabytków istnieje tak na terenie
LGD9, jak i całego województwa ogromna liczba obiektów wszystkich wymienionych wyżej kategorii,
które  znajdują  się  lub  powinny  znajdować  się  w  ewidencji  zabytków  oraz  być  uwzględnione  w
miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  gdyż  to  one  właśnie  -  wraz  z
ukształtowaniem  fizjograficznym  i  krajobrazem  przyrodniczym  -  tworzą  zjawisko  krajobrazu
kulturowego.

Do  Rejestru  Zabytków  Archeologicznych  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na terenie gmin północnego obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich wpisanych jest 20 zabytków archeologicznych: 5 w gminie Miłki, po 4 w
gminach  Ryn  
i  Srokowo, po 3 w gminach Giżycko i Węgorzewo i  1 w gminie Wydminy. Poniższa tabela zawiera
wykaz zabytków archeologicznych zlokalizowanych na obszarze objętym diagnozą. 

Tabela  16  zawiera  wykaz  zabytków  archeologicznych  zlokalizowanych  na  terenie  gmin
północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Tabela 16. Wykaz zabytków archeologicznych zlokalizowanych na obszarze gmin LGD 9

Gmina/Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Gmina Giżycko

Kamionki Grodzisko wczesnośredniowieczne C-282 03.07.2009
r.Kamionki Trzy kurhany C-286 20.08.2010
r.Wrony Grodzisko stożkowe C-252 19.06.1999
r.Gmina Miłki

Marcinowa Wola Zespół osadniczy C-258 11.12.2002
r.Paprotki Cmentarzysko ciałopalne kultury Rogaczewskiej (Pocz. N.E.) C-196 20.10.1995
r.Paprotki Osada OWR C-261 11.12.2002
r.Paprotki Zespół osadniczy (Mezolit-OWL) C-265 09.01.2003
r.Staświny Grodzisko półwyspowe C-029 28.11.1949
r.Gmina Ryn

Jeziorko Grodzisko obwałowane C-026 28.11.1949
r.Knis Kurhan kultury kurhanów zachodniobałtyckich (kurhan zachodni) C-285 24.05.2010
r.Orło Kopiec strażniczy C-027 28.11.1949
r.Ryn Kopiec strażniczy C-257 11.12.2002
r.Gmina Wydminy

Wydminy Zespół osadniczy i cmentarzysko C-266 23.01.2003
r.
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Gmina Węgorzewo

Perły Grodzisko C-104 21.11.1972
r.Tarławki Osiedle obronne C-120 02.12.1973
r.Węgielsztyn Grodzisko C-112 25.09.1973
r.Gmina Srokowo

Bajory Grodzisko C-129 05.08.1983
r.Jegławki Grodzisko C-207 05.02.1996
r.Srokowo Nawarstwienia kulturowe starego miasta C-167 01.09.1992
r.Wilczyny Grodzisko nasypowe C-117 30.10.1973
r.

Źródło: Informacje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków; http://www.wuoz.olsztyn.pl/.

W Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpisanych jest
275 zabytków położonych na terenie gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym:

1) zabytkowe układy urbanistyczne – 3 (Ryn, Węgorzewo, Srokowo),

2) zamki – 2,

3) obiekty sakralne (kościoły, zespoły kościołów parafialnych, kaplice i kapliczki, plebanie) – 33,

4) zabytki świeckie (tj. ratusz, obiekty produkcyjne np. kuźnie, magazyny zbożowe, młyny, spichlerze) –
7,

5) budynki gospodarcze (obory, stajnie, stodoły) – 7,

6) zabytkowe założenia pałacowe i dworskie – 37,

7) zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni (parki, założenia zieleni) – 30,

8) cmentarze i zbiorowa mogiła – 51,

9) budynki, domy, wille, chałupy – 99,

10) węzeł kolejowy – 1,

11) pozostałe (dzwonnice, oranżeria pałacowa, pawilon ogrod., ruiny wieży Bismarcka, wieża ciśnień) – 5.

Liczba  zabytków  w  poszczególnych  gminach  obszaru  objętego  diagnozą  kształtowała  się
następująco:

1) Giżycko – 19,

2) Kruklanki – 12,

3) Miłki – 10,

4) Ryn – 63,

5) Wydminy – 17,

6) Budry – 16,

7) Pozezdrze – 8,

8) Węgorzewo – 69,

9) Srokowo – 61.

Szczegółowy  wykaz  zabytków nieruchomych zlokalizowanych na  terenie  gmin  północnego
obszaru Wielkich Jezior Mazurskich zawiera tabela 17. 

Tabela 17. Wykaz zabytków nieruchomych zlokalizowanych na terenie gmin LGD 9

Gmina/Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Gmina Giżycko

Doba Cmentarz Ewangelicki A-1683 15.05.1986 r.

Doba Kaplica grobowa (mauzoleum) A-1463 18.03.1983 r.

Doba Kościół A-695 15.11.1967 r.

Doba Park pałacowy A-1551 22.06.1984 r.

Dziewiszewo Cmentarz Ewangelicki A-3016 14.03.1990 r.

Kąp Cmentarz Ewangelicki A-1682 15.05.1986 r.
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Gmina/Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Kożuchy Wielkie Cmentarz Ewangelicki (przy drodze do Kruklina) A-2608 11.01.1989 r.

Kożuchy Wielkie Cmentarz  Komunalny  (w  północno-wschodniej  części
wsi)

A-2607 11.01.1989 r.

Pieczonki Cmentarz Ewangelicki (rodzinny) A-2606 11.01.1989 r.

Pierkunowo Park z przyległym terenem zabudowy mieszkalnej i gosp. A-1602 12.11.1985 r.

Pierkunowo Zespół dworsko-folwarczny A-3978 8.04.1997 r.

Sołdany Dwór w zespole folwarcznym A-3178 23.07.1991 r.

Spytkowo Cmentarz Ewangelicki A-3882 1.04.1996 r.

Srebrna Góra Park dworski „Srebrna Góra” A-1650 12.03.1986 r.

Sterławki Małe Cmentarz Ewangelicki (ok. 2,5 km na płd.-wsch. od wsi) A-1677 15.05.1986 r.

Sulimy Cmentarz Ewangelicki (we wsch. części wsi) A-2604 11.01.1989 r.

Szymonka
Kościół  Ewangelicki,  ob.  Parafialny,  Rzymsko-Katolicki
p.w. Wniebowzięcia NMP

A-3262 8.01.1992 r.

Upałty Cmentarz Ewangelicki A-3855 27.11.1995 r.

Upałty Małe
Park  dworski  wraz  z  przyległym  terenem  zabudowy
gospodarczej i mieszkalnej

A-1988 31.03.1987 r.

Gmina Kruklanki

Brożówka Cmentarz Ewangelicki, rodzinny A-3211 12.11.1991 r.

Brożówka
Park  dworski  z  przyległym  terenem  zabudowy
mieszkalnej i gospodarczej

A-3205 4.11.1991 r.

Jeziorowskie Cmentarz Ewangelicki A-3210 12.11.1991 r.

Jeziorowskie Cmentarz wojskowy z I Wojny Światowej A-3212 13.11.1991 r.

Kruklanki Cmentarz wojenny niemiecko-rosyjski z I Wojny Św. A-1580 31.01.1985 r.

Kruklanki Dwór z otoczeniem 50-100 m A-978 15.06.1968 r.

Kruklanki Kościół z cmentarzem przykościelnym A-982 15.06.1968 r.

Kruklanki Obora A-989 15.06.1968 r.

Kruklanki
Zespół  Kościoła  Ewangelickiego,  obrządku  Rzymsko-
Katolickiego  p.w.  Wniebowzięcia  NMP  (Kościół  i

A-3795 14.02.1995 r.

Kruklanki 49 Dom A-87 17.07.1950 r.

Żywki Cmentarz wojskowy z I Wojny Światowej A-3213 13.11.1991 r.

Żywki Założenie zieleni A-1393 6.05.1982 r.

Gmina Miłki

Jagodne Małe
Park  dworski  (pozostałości)  z  przyległym  terenem
zabudowy  mieszkalnej  i  gospodarczej  oraz  aleją
dojazdową

A-2587 14.11.1988 r.

Jagodne Małe Zespół dworsko-parkowy A-3903 3.07.1996 r.

Marcinowa Wola
Cmentarz  wojenny  żołnierzy  armii  rosyjskiej  i
niemieckiej z I Wojny Światowej

A-1577 31.01.1985 r.

Miłki Kościół wraz z cmentarzem przykościelnym A-688 15.11.1967 r.

Paprotki
Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej (ok. 2,5 km na
pd. od wsi)

A-1680 15.05.1986 r.

Paprotki Cmentarz wojskowy z I Wojny Światowej A-2859 28.08.1989 r.

Przykop (PGR) Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej A-1679 15.05.1986 r.

Rydzewo
Kościół  p.w.  Św.  Andrzeja  Boboli  wraz  z  cmentarzem
przykościelnym

A-689 15.11.1967 r.

Wierciójki Cmentarz Ewangelicki A-1674 15.05.1986 r.

Wyszowate Cmentarz Ewangelicki A-2846 28.08.1989 r.

Gmina Ryn

Głąbowo Park  z  przyległym  terenem  zabudowy  mieszkalnej  i
gosp.

A-1600 12.XI.1985 r.

Głąbowo Zespół dworsko-parkowy A-3565 24.09.1993 r.

Jeziorko 7 Chałupa A-1309 3.03.1980 r.

Ławki Zespół dworsko-parkowy A-3564 24.09.1993 r.

Mioduńskie Dwór A-3840 5.09.1995 r.

Mleczkowo Park dworski z przyległym otoczeniem A-1601 12.11.1985 r.

Ryn Układ urbanistyczny A-538 20.02.1961 r.
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Gmina/Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Ryn Zamek A-551 12.07.1961 r.

Ryn, ul. Konrada Wallenroda 5 Dom A-1356 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 10 Dom A-1361 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 12 Dom A-1360 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 14 Dom A-1351 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 15 Budynek mieszkalny A-1350 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 20 Budynek mieszkalny A-1366 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 3 Budynek mieszkalny A-1357 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 6 Budynek mieszkalny A-1359 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kopernika 8 Dom A-1358 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 11 Budynek mieszkalny A-1368 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 13 Budynek mieszkalny A-1373 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 14 Dom A-1372 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 15 Dom A-1386 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 17 Dom A-692 15.11.1967 r.

Ryn, ul. Kościuszki 18 Budynek mieszkalny A-1371 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 2 Dom A-1367 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 3 Dom A-1365 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 7 Budynek mieszkalny A-1370 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Kościuszki 8 Dom A-1369 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Nowickiego 3 Budynek mieszkalny A-1355 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Nowickiego 4 Budynek mieszkalny A-1354 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Partyzantów Cmentarz komunalny (dawniej ewangelicki) A-1696 23.07.1986 r.

Ryn, ul. Partyzantów 1 Budynek (obecnie kaplica ewangelicka) A-1364 17.02.1982 r.

Ryn, ul. Partyzantów 6A Wieża ciśnień wodociągowa A-4204 30.01.2001 r.

Ryn, ul. Plac wolności 13 Dom A-1353 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Plac wolności 4 Dom A-1348 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Sawickiej 3 Budynek młyna A-1363 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 11 Dom A-690 15.11.1967 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 12 Dom A-705 16.11.1967 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 13 Dom A-1374 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 16 Dom A-705 16.11.1967 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 17 Dom A-1379 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 19 Dom A-703 16.11.1967 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 20 Dom A-1377 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 21 Dom A-702 16.11.1967 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 22 Dom A-707 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 24 Dom A-697 16.11.1967 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 26 Dom A-697 16.11.1967 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 27 Dom A-1376 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 29 Budynek mieszkalny A-1378 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 30 Dom A-1382 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 31 Dom A-1380 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 32 Dom A-1388 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 33 Dom A-1385 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 35 Dom A-1375 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 39 Dom A-1384 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 43 Dom A-1387 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 45 Dom A-1383 18.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 6 Dom A-1352 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Świerczewskiego 8 Budynek mieszkalny A-706 16.02.1982 r.

Ryn, ul. Traugutta 7 Budynek mieszkalny A-1362 16.02.1982 r.
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Gmina/Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Ryński Dwór
Park dworski wraz z przyległym terenem zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej

A-2577 10.11.1988 r.

Sterławki Wielkie Kościół parafialny p.w. Opatrzności Bożej A-1715 20.10.1986 r.

Szymonka
Kościół  Ewangelicki,  ob.  Parafialny  Rzymsko-Katolicki
p.w. Wniebowzięcia NMP

A-3262 8.01.1992 r.

Zielony Lasek Zespół podworski A-1481 3.08.1983 r.

Gmina Wydminy

Berkowo Cmentarz rodziny Willutzkich A-3759 2.11.1994 r. 

Gawliki Małe Park dworski z przyległym otoczeniem A-1654 17.03.1986 r.

Gawliki Małe
Zespół  dworski  (dwór,  oficyna,  2  obory,  magazyn,
gorzelnia)

A-2753 10.03.1989 r.

Mazuchówka Cmentarz Ewangelicki A-3641 3.12.1993 r.

Orłowo
D. Kościół Ewangelicki,  ob. Cerkiew prawosławna p.w.
Św. Jana

A-2754 10.03.1989 r.

Pamry Dwór A-2755 10.03.1989 r.

Pamry
Park dworski z przyległym terenem zabudowy 
gospodarczej i mieszkalnej

A-1655 17.03.1986 r.  

Rostki Zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich z I Wojny Św. A-3639 3.12.1993 r.

Siedliska Cmentarz Ewangelicki (przy drodze do Kruklina) A-2593 10.01.1989 r.

Wydminy Cmentarz komunalny A-2591 10.01.1989 r.

Wydminy
Kościół  parafialny  p.w.  Chrystusa  Zbawiciela  i  Św.
Antoniego wraz z wyposażeniem wnętrza (w granicach
ogrodzenia)

A-216 15.03.1957 r.

Wydminy, ul. Grunwaldzka 49 Budynek mieszkalny A-3427 30.11.1992 r.

Wydminy, ul. Grunwaldzka 56 Budynek mieszkalny A-3424 30.11.1992 r.

Wydminy, ul. Grunwaldzka 60 Budynek mieszkalny A-3426 30.11.1992 r.

Wydminy, ul. Grunwaldzka 66 Budynek mieszkalny A-3423 30.11.1992 r.

Wydminy, ul. Grunwaldzka 68 Budynek mieszkalny A-3425 30.11.1992 r.

Zelki Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej A-2760 10.03.1989 r.

Gmina Budry

Budry
Kościół  parafialny  p.w.  Św.  Trójcy wraz  z  cmentarzem
przykościelnym

A-985 15.06.1968 r.

Budzewo Dwór i budynek gospodarczy A-3867 5.01.1996 r.

Budzewo
Park  dworski  z  przyległym  terenem  zabudowy
mieszkalnej i gospodarczej

A-2576 10.11.1988 r.

Dąbrówka Kościół filialny p.w. Najświętszej Marii Panny A-3575 7.10.1993 r.

Dąbrówka
Park  pałacowy,  krajobrazowy  z  przyległym  terenem
zabudowy mieszkalnej i sakralnej

A-1558 14.08.1984 r.

Dąbrówka Zespół  pałacowo-parkowy  (pałac,  obora,  magazyn,
park)

A-3868 5.01.1996 r.

Dowiaty Cmentarz Ewangelicki A-3709 5.07.1994 r.

Góry Cmentarz Ewangelicki A-3705 5.07.1994 r.

Grądy Węgorzewskie Cmentarz Ewangelicki A-3707 5.07.1994 r.

Olszewo Węgorzewskie Cmentarz Ewangelicki A-3708 5.07.1994 r.

Olszewo Węgorzewskie Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego A-2976 15.12.1989 r.

Pawłowo Cmentarz Ewangelicki A-3223 20.11.1991 r.

Popioły Chałupa podcieniowa A-991 16.06.1968 r.

Popioły Młyn A-3245 19.12.1991 r.

Skalisze Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej A-3706 5.07.1994 r.

Więcki Zespół pałacowo-parkowy A-4319 23.02.2005 r.

Gmina Pozezdrze

Krzywińskie Cmentarz Ewangelicki A-3229 26.11.1991 r.

Kuty Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki (d. Ewangelicki) A-3230 26.11.1991 r.

Kuty Kościół wraz z cmentarzem przykościelnym A-1007 16.06.1968 r.

Okowizna Park dworski wraz z przyległym otoczeniem A-1604 12.11.1985 r.
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Gmina/Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Okowizna Zespół dworsko-parkowy A-3895 30.05.1996 r.

Pozezdrze Cmentarz komunalny A-2597 11.01.1989 r.

Pozezdrze
Cmentarz  wojenny  żołnierzy  Armii  Niemieckiej  oraz
Rosyjskiej poległych w I Wojnie Światowej

A-2615 11.01.1989 r.

Pozezdrze
Zespół Kościoła Ewangelickiego, ob. Rzymsko-katolicki 
parafialnego p.w. Św. Stanisława Kostki i Matki Boskiej 
Częstochowskiej

A-3799 14.02.1995 r.

Gmina Węgorzewo

Brzozowo Cmentarz Ewangelicki A-3237 9.12.1991 r.

Dąbrówka Mała Cmentarz Ewangelicki A-1684 15.05.1986 r.

Dąbrówka Mała Zespół pałacowy (5 obiektów) A-3869 5.01.1996 r.

Duży Kamień Budynek nadleśnictwa – leśniczówka, ob. 
nieużytkowana

A-4463 4.04.2007 r.

Guja Cmentarz Ewangelicki A-3234 9.12.1991 r.

Guja Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej A-1672 15.05.1986 r.

Kal Cmentarz Ewangelicki (w zach. części wsi) A-3238 9.12.1991 r.

Klimki Magazyn zbożowy A-979 15.06.1968 r.

Klimki Park z przyległym terenem zabudowy gospodarczej A-1556 4.07.1984 r.

Klimki 5 Dwór z otoczeniem 50-100 m A-983 15.06.1968 r.

Łęgwarowo Pałac z otaczającym parkiem A-987 15.06.1968 r.

Łęgwarowo Zespół  podworski  (dwór,  łaźnia,  budynek  gospodarczy,
park)

A-1460 18.03.1983 r.

Maćki Dwór z najbliższym otoczeniem A-1009 16.06.1968 r.

Maćki Obora A-1008 16.06.1968 r. 

Maćki
Park dworski wraz z przyległym terenem zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej

A-1656 17.03.1986 r.

Nowa Guja Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej A-4550 4.08.2010 r.

Nowa Guja Park dworski A-3375 11.08.1992 r.

Perły Chałupa A-1006 16.06.1968 r.

Pilwa Cmentarz ewangelicki (rodzinny) A-1694 23.07.1986 r.

Pniewo Dwór A-2750 20.02.1989 r.

Pniewo Dwór z najbliższym otoczeniem A-1005 16.06.1968 r.

Pniewo Park  dworski  wraz  z  przyległym  terenem  zabudowy
gosp.

A-1599 12.11.1985 r.

Radzieje Kościół z cmentarzem przykościelnym A-988 15.06.1968 r.

Radzieje Kościół z wyposażeniem wnętrza A-11 13.08.1949 r.

Radzieje Plebania A-1010 16.06.1968 r.

Radzieje
Zespół  Kościoła  parafialnego  p.w.  Chrystusa  Króla
(Kościół, plebania, dzwonnica)

A-1692 1.07.1986 r.

Różewiec Dwór z otoczeniem A-4293 7.04.2004 r.

Rudziszki Cmentarz ewangelicki A-3794 13.02.1995 r.

Rudziszki Kuźnia A-1424 10.03.1983 r.

Rudziszki Oranżeria pałacowa A-995 16.06.1968 r.

Rudziszki Pałac z najbliższym otoczeniem A-994 16.06.1968 r.

Rudziszki Spichlerz A-1462 18.03.1983 r.

Rudziszki Stajnia pałacowa A-993 16.06.1968 r.

Rudziszki Stodoła A-992 16.06.1968 r.

Rudziszki
Zespół pałacowy (część – pałac, d. dom ogrodnika, 
budynek gospodarczy, stajnia, obora, park)

A-1461 18.03.1983 r.

Ruska wieś Pałacyk z parkiem i Aleją Lipową A- 17.07.1950 r.

Rydzówka Kaplica grobowa A-1320 14.11.1980 r.

Rydzówka Park dworski wraz z przyległym terenem d. zabudowy 
gosp.

A-2586 14.11.1988 r.

Stręgiel Cmentarz Ewangelicki z kwaterą wojskową z I Wojny 
Św.

A-3239 10.12.1991 r.

Suczki 48 Dom A-1305 9.02.1980 r.

Suczki 53 Dom A-1308 19.02.1980 r.

Sztynort Cmentarz Ewangelicki A-2594 10.01.1989 r.

Sztynort Dworek łowczego A-998 16.06.1968 r.
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Gmina/Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu

Sztynort
Kaplica – mauzoleum z kryptą grobową Lehndorffów z
terenem cmentarza

A-1688 20.06.1986 r.

Sztynort Obora A-990 16.06.1968 r.

Sztynort Pałac A-578 17.01.1962 r.

Sztynort Pawilon ogrodowy A-997 16.06.1968 r.

Sztynort Spichlerz A-996 16.06.1968 r.

Sztynort Stajnia pałacowa A-1004 16.06.1968 r.

Sztynort
Zespół pałacowy (3 obiekty i park) oraz zespół 
zabudowy gospodarczej (7 obiektów)

A-1297 19.06.1979 r.

Sztynort Mały Założenie dworsko-parkowe A-4227 2.04.2002 r.

Sztynort, ul. Park pałacowy Kapliczka A-999 16.06.1968 r.

Trygort Cmentarz Ewangelicki A-3240 10.12.1991 r.

Trygort 81 Dom A-1307 9.02.1980 r.

Węgielsztyn Kościół z cmentarzem przykościelnym A-986 15.06.1968 r.

Węgielsztyn Kościół wraz z wystrojem wnętrza A-228 22.03.1957 r.

Węgorzewo Cmentarz Komunalny (d. Ewangelicki) A-3241 11.12.1991 r.

Węgorzewo Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej A-1422 10.03.1983 r.

Węgorzewo Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej A-3242 11.12.1991 r.

Węgorzewo
Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła z barokowym wystrojem 
wnętrza z cmentarzem przykościelnym

A-227 22.03.1957 r.

Węgorzewo Układ urbanistyczny A-1012 14.11.1980 r.

Węgorzewo Węzeł kolejowy, lokalny (18 obiektów) A-3764 10.11.1994 r.

Węgorzewo Zamek A-508 4.05.1959 r.

Węgorzewo, ul. 11 Listopada Kościół Ewangelicki p.w. Św. Krzyża A-4160 20.03.2000 r.

Węgorzewo, ul. Pionierów 25
Dawny Ewangelicko-Augsburski Dom parafialny, ob. 
Kościół Prawosławny p.w. Św. Piotra i Pawła

A-4175 19.05.2000 r.

Węgorzewo, ul. Pionierów 33 Budynek mieszkalny A-3977 8.04.1997 r.

Węgorzewo, ul. Pionierów 4 Kościół p.w. Dobrego pasterza A-4161 20.03.2000 r.

Węgorzewo, ul. Portowa 1-3 Budynek oraz park etnograficzny A-4252 19.05.2003 r.

Węgorzewo, ul. Reymonta Park dworski z otoczeniem A-1649 12.03.1986 r.

Gmina Srokowo

Brzeźnica Pałac A-2998 25.01.1990 r.

Brzeźnica Park krajobrazowy A-3252 23.12.1991 r.

Brzeźnica Zespół dworsko-folwarczny (15 obiektów) A-3412 2.11.1992 r.

Jegławki - Stare Jegławki Park A-1500 5.12.1983 r.

Jegławki - Stare Jegławki Zespół pałacowo-folwarczny A-3416 9.11.1992 r.

Kałki Pałac A-2999 25.01.1990 r.

Kałki Park A-1500 5.12.1983 r.

Kałki Park A-3251 23.12.1991 r.

Kąty Założenie dworsko-parkowe A-4238 14.10.2002 r.

Kolkiejmy Dwór A-3414 5.11.1992 r.

Kolkiejmy Park dworski A-1499 5.12.1983 r.

Kosakowo Dzwonnica A-739 10.12.1968 r.

Siniec Park krajobrazowy A-3347 7.04.1992 r.

Skandławki
Pałac  wraz  z  najbliższym  otoczeniem  obejmującym
działkę

A-4474 17.09.2007 r.

Skandławki Park A-3349 7.04.1992 r.

Solanka Zespół dworsko-parkowy A-4257 2.07.2003 r.

Srokowo Obora A-910 18.05.1968 r.

Srokowo
Ruiny wieży widokowej tzw. Wieży Bismarcka z parkiem
i pamiątkowym głazem oraz część działki

A-4359 27.11.2006 r.

Srokowo Układ urbanistyczny wraz z zabudową A-378 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Barciańska 10 Dom A-380 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Barciańska 15 Dom A-2104 14.08.1987 r.
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Srokowo, ul. Barciańska 17 Dom A-2105 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Barciańska 19 Dom A-2087 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Barciańska 2 Dom A-2103 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Barciańska 4 Dom A-2118 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Barciańska 4 Dom A-374 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Barciańska 5 Dom A-373 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Barciańska 6 Dom A-2122 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Barciańska 7 Dom A-2123 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Chopina 1 Dom A-2124 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Chopina 10 Dom A-368 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Chopina 11 Dom A-367 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Chopina 2 Dom A-2125 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Chopina 3 Dom A-371 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Chopina 4 Dom A-370 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Chopina 5 Dom A-2126 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Chopina 6 Dom A-372 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Chopina 7 Dom A-369 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Chopina 9 Dom A-2097 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Cmentarz parafialny Kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym A-2120 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Leśna 1 Willa A-2095 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Okrzei Kościół Ewangelicko-Augsburski A-2128 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Piekarska 3 Dom Kaflarza A-2116 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Piekarska 4 Dom A-2088 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Piekarska 57 Budynek plebani parafii Rzymsko-Katolickiej A-2121 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Plac rynkowy Spichlerz A-366 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Plac rynkowy 1 Ratusz A-360 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Plac rynkowy 10 Dom A-2090 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Plac rynkowy 12 Dom A-2091 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Plac rynkowy 13 Dom A-2092 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Plac rynkowy 9 Dom A-2089 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Strzelecka 1 Dom A-2093 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Traugutta 2 Kościół p.w. Św. Krzyża A-365, A-1166 1.08.1957 r.

Srokowo, ul. Traugutta 5 Dom A-2094 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Wileńska 11 Dom A-2098 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Wileńska 2 Dom A-4017 17.11.1997 r.

Srokowo, ul. Wileńska 5 Dom A-2106 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Wileńska 6 Dom A-2096 14.08.1987 r.

Srokowo, ul. Wileńska 8 Dom A-2086 14.08.1987 r.

Szczeciniak Park krajobrazowy A-3346 7.04.1992 r.

Wikrowo Park dworski A-1497 5.12.1983 r.

Źródło: Informacje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków; http://www.wuoz.olsztyn.pl/.

III. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe 
jako czynnik lokalnego rozwoju

III.1. Założenia do programowania rozwoju w skali lokalnej

Programowanie  rozwoju  w  skali  lokalnej  dla  spójnych  pod  względem  społecznym  
i gospodarczym obszarów ma na celu wprowadzanie rozwiązań zgodnych z zasadami optymalnego
wykorzystania zasobów, między innymi przyrodniczych i kulturowych. Chodzi przede wszystkim o to,
by  zoptymalizować podejmowane działania,  czyli  lokować je  tam, gdzie mogą przynieść  najlepsze
efekty. Często potencjał społeczno-gospodarczy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest zbyt mały, by
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w konfrontacji z szerszym otoczeniem - nawet przy najlepszym zharmonizowaniu programów rozwoju
(gminnych, powiatowych i wojewódzkich) - mogły one wprowadzać rozwiązania zgodne z zasadami
optymalnego wykorzystania zasobów70. Subregionalne programy rozwoju obszarów wiejskich muszą
jednak uwzględniać krajowe i regionalne programy operacyjne i strategie rozwoju, powinny być zatem
zgodne z założeniami polityki nadrzędnej i ułatwiać podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym.

Strategia  Europa  2020  zakłada  wspieranie  inteligentnej  specjalizacji  regionów,  czyli
innowacyjnego rozwoju poszczególnych obszarów konkretnych państw czerpiącego z ich naturalnych
zasobów,  tradycyjnych  przemysłów  itp.,  czyli  z  tego  wszystkiego,  co  stanowi  o  ich  specyfice  
i  wyjątkowości71.  O inteligentnej  specjalizacji  można również mówić  w odniesieniu do mniejszych
jednostek terytorialnych, w tym również do subregionów wdrażających lokalne strategie rozwoju.
Idea jest jednak taka sama, chodzi głównie o to, by poszukiwać możliwości rozwoju tych obszarów,
bez ingerencji w środowisko przyrodnicze. Co więcej, należy poszukiwać takich możliwości, które będą
się przyczyniały do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 

Regionalna  Strategia Innowacyjności  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego wyznacza
następujące cele strategiczne i operacyjne do 2020 roku: budowanie silnego kapitału społecznego  
i  kultury  innowacji,  transformacja  gospodarki  w  kierunku specjalistycznych  produktów  i  usług
opartych  na  wiedzy,  usprawnienie  instytucjonalnego systemu innowacji  oraz  rozwój  kreatywnego
kapitału  ludzkiego.  Województwo  warmińsko-mazurskie,  stawiając  sobie  za  cel  transformację
gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów opartych na wiedzy, chce budować swoją markę
poprzez  nisze  specjalizacyjne.  Przyjęto  założenie,  że  nie  wolno  dyskryminować  żadnej  branży,
ponieważ w szybko zmieniającej  się globalnej  gospodarce trudno przewidzieć,  która branża może
odnieść  sukces. Podjęto decyzję,  że wspierane będą branże o dużych szansach na rozwój.  Analizy
wykazały,  iż  w  województwie  warmińsko-mazurskim  widoczny  jest  potencjał  do  wypracowania
specjalizacji  regionalnej  w następujących branżach:  turystycznej, ICT,  meblarskiej i  spożywczej.  W
tym celu działania kierowane są w szczególności na72:

− rozwój sektora turystycznego w kierunku nowych usług opartych na wiedzy, np. usług 
prozdrowotnych, rehabilitacyjnych, sportowych;

− rozwinięcie sektora ICT (technologii informatycznych i komunikacyjnych),

− wsparcie sektora meblarskiego we wdrażaniu nowych technologii oraz innowacyjnego 
wzornictwa,

− promowanie rozwoju sektora spożywczego w kierunku żywności naturalnej, tradycyjnej 
i prozdrowotnej.

Określono zatem trzy inteligentne specjalizacje regionu73: 

− ekonomia  wody –  region  określany  jako  Kraina  Tysiąca  Jezior,  wiąże  z  wodą  także  swoją
gospodarczą  przyszłość.  W  ostatnich  latach  jest  widoczny  dynamiczny  rozwój  infrastruktury
turystycznej.  Realizowane są  projekty  budowy kilkunastu  ekologicznych przystani,  a  w całym
regionie powstają luksusowe hotele z obiektami SPA. Obiekty te są często położone w pobliżu
lasów, nad jeziorami, gdzie w pełni cieszyć się można urokami wyjątkowej warmińsko-mazurskiej
przyrody. Ponadto region znany jest nie tylko z jezior, sportów wodnych i turystyki, ale również z

70
 Brodziński Z. 2012. Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa
warmińsko-mazurskiego. Wyd. SGGW, s. 171.

71
 Wyzwania inteligentnej specjalizacji http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp? 

72
 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego

73
 http://www.warmia.mazury.pl/przedsiebiorczosc/inteligentne-specjalizacje-regionu
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produkcji jachtów, łodzi oraz usług związanych z tymi branżami. Na Mazurach, w tym również na
obszarze  LGD9,  działają  firmy  z  sukcesem  produkujące  jachty  żaglowe.  Inwestycje  te  są
realizowane są w oparciu o innowacyjne koncepcje i projekty, przy jednoczesnym efektywnym i
racjonalnym  wykorzystywaniu  zasobów  naturalnych  oraz  stosowaniu  rozwiązań  przyjaznych
środowisku naturalnemu;

− drewno  i  meblarstwo -  lasy,  zajmujące  prawie  1/3  powierzchni  województwa,  od  dawna
stanowią  olbrzymie  bogactwo  Warmii  i  Mazur  i  dlatego  od  lat  silnie  z  tradycjami  regionu
związany jest sektor meblarski.  W branży tej działa wiele firm związanych z produkcją mebli,
arkuszy  fornirowanych,  sklejek,  płyt  laminowanych,  wiórowych,  desek  oraz  produkcją
pozostałych wyrobów z drewna, wyrobów z korka, słomy i materiałów do wyplatania. Wiele firm
zajmuje się również leśnictwem i pozyskiwaniem drewna oraz produkcją opakowań drewnianych.
Region  nie  tylko  dostarcza  surowce  i  półprodukty,  ale  zlokalizowane  są  tu  także  fabryki
dostarczające produkty finalne (meble);

− żywność wysokiej  jakości - region niewątpliwie dysponuje potencjałem do produkcji  wysokiej
jakości żywności. Posiada on również silną specjalizację naukową w tej branży, sukcesy odnoszą
naukowcy  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czy  Instytutu Rozrodu Zwierząt i
Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Potwierdzeniem wysokiej jakości regionalnej żywności
są certyfikaty Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, które otrzymują restauracje i producenci,
oferujący  lokalne  i  regionalne  produkty  i  potrawy,  promujący  lokalne  zwyczaje  i  tradycyjną
kulturę jedzenia.

Programowanie rozwoju w skali  lokalnej,  musi  się zatem wpisywać w regionalne strategie
rozwoju i  jednocześnie poszukiwać możliwości  optymalnego wykorzystania zasobów, którymi dany
obszar  dysponuje.  Przedstawiona  w  niniejszym  opracowaniu  analiza  wskazuje  na  znaczne
zróżnicowanie uwarunkowań przyrodniczych i  kulturowych obszaru LGD9, które należy uwzględnić
podczas  opracowywania  strategii  rozwoju.  Zgodnie  z  określonymi,  inteligentnymi  specjalizacjami
należy  zwrócić  uwagę  na  możliwości  rozwoju  rolnictwa,  turystyki  oraz  pozyskiwania  drewna  na
obszarze LGD9. Warto również zwrócić uwagę na problem rozwoju obszarów prawnie chronionych,
które  na  terenie  gmin,  gdzie  funkcjonuje  LGD9  obejmują  66,1%  powierzchni,  natomiast  w
województwie odsetek ten jest niższy i wynosi 46,7%. 

Warto  w tym  miejscu  podkreślić,  że  turystyka  w skali  masowej  stanowi  zagrożenie  dla
środowiska  przyrodniczego  porównywalne  z  oddziaływaniem  niektórych  gałęzi  przemysłu  lub
intensywnych upraw rolnych. Z kolei przemysł przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego w
40%, budownictwo w 20%, komunikacja - podobnie jak rolnictwo - w 15%, natomiast udział turystyki
w ok. 5-7% negatywnie oddziałuje na środowisko przyrodnicze74. Jednak można ograniczyć negatywny
wpływ na środowisko każdej z tych gałęzi gospodarki, trzeba tylko poszukiwać przyjaznych środowisku
metod produkcji oraz świadczyć usługi, które nie naruszają równowagi środowiskowej. Trzeba również
pamiętać,  że generalnie obszary nastawione na rolnictwo i  turystykę,  są postrzegane jako obszary
tradycyjne,  a  strategie  rozwoju  tych  obszarów  najczęściej  mają  na  celu  dorównanie  regionom,
obszarom bardziej rozwiniętym. Jest to z założenia błędny tok myślenia, należy bowiem wspierać takie
kierunki rozwoju, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu. Jest to możliwe również w obszarze rolnictwa
i turystyki Konieczne jest zatem wyznaczenie własnej drogi rozwoju, a proces wyboru oryginalnych
obszarów specjalizacji powinien być dobrze przemyślany. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że należy
unikać,  modnych popularnych technologii,  a rozwiązania  stosowane na obszarze gmin subregionu
muszą  przede  wszystkim  uwzględniać  uwarunkowania  lokalne.  Chodzi  tu  również  o  możliwości
stosowania  popularnych  w  ostatnim  okresie  odnawialnych  źródeł  energii  (OZE).  Konieczność
reorientacji polityki energetycznej na wzrost udziału energii z OZE w bilansie energii ogółem sprawia,
że  poszukuje  się  takich  rozwiązań.  W  związku  z  powyższym  sięga  się  po  technologie  solarne,
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wiatrowe,  geotermalne,  „małą”  hydroenergetykę,  czy  też  biogaz  produkowany  z  produktów
pochodzenia rolniczego i przetwórstwa rolno-spożywczego. Dotychczasowe inwestycje, szczególnie te
w  zakresie  budowy  farm  wiatrowych  w  woj.  warmińsko-mazurskim,  wzbudzają  silne  protesty.
Podkreśla  się,  że  ogromne  wiatraki  odstraszają  turystów  
i  bezpowrotnie  psują  niepowtarzalny  krajobraz.  Jednocześnie  toczą  się  dyskusje  na  temat  mniej
ingerujących  w  krajobraz  rozwiązań,  chodzi  tu  głównie  o  lokalne  biogazownie  i  instalacje
fotowoltaiczne75. W związku z powyższym można stwierdzić, że skuteczna realizacja celów związanych
z upowszechnianiem OZE wymaga szczególnej akceptacji różnych grup społecznych, dysponujących
zróżnicowaną  wiedzą  oraz  prezentujących  różne  poglądy  w  zakresie  wdrażania  programów
bezpieczeństwa energetycznego.

Jak  podkreśla  B.  Poskrobko76,  największą  barierą  w  rozwiązywaniu  lokalnych  problemów
energetycznych  jest  przede  wszystkim  bezwład  organizacyjny  samorządów  terytorialnych,  które
zajmują  się  raczej  administrowaniem  niż  gospodarowaniem  na  własnym  terenie.  System
administrowania  energią  w  gminie  powinien  spełniać  trzy  funkcje:  zarządczą,  inspiracyjno-
koordynacyjną  oraz  informacyjno-edukacyjną.  W  odniesieniu  do  produkcji  biomasy  na  cele
energetyczne  ważna  jest  możliwość  wykorzystania  gleb  marginalnych  do  produkcji  biomasy  oraz
właściwie  sporządzony  plan  energetyczny  gminy  zawierający  analizę  kształtowania  się  popytu  i
podaży energii w gminie. Ponadto zasady identyfikacji i wyodrębniania obszarów muszą uwzględniać
dotychczasowy sposób ich zagospodarowania (preferowane pola uprawne), rodzaj ochrony przyrody
bezpośrednio  na  tych  obszarach  i  w  ich  otoczeniu,  z  uwzględnieniem  odległości  oddziaływania
preferowanej uprawy, lokalne tradycje kulturowe, stan krajobrazu i inne.  Należy zatem uwzględnić
fakt, że nie na każdym obszarze, nie w każdej gminie istnieją odpowiednie zasoby biomasy, czy też
możliwości jej produkcji z przeznaczeniem na cele energetyczne. Wspomniana synchronizacja popytu
z podażą jest niezwykle ważna, ponieważ transport biomasy na większe odległości nie jest opłacalny
ze względu na niską wartość jednostki masy tego nośnika energii. Biomasa może być wykorzystywana
energetycznie jedynie w miejscu jej  pozyskania.  Należy również zwrócić uwagę na fakt, że rzadko
sygnalizowanym problemem wykorzystania biomasy jest znacząca emisja dwutlenku węgla w trakcie
jej transportu, przeładunku i magazynowania, co przesądza o racjonalności użytkowania tego źródła
energii na poziomie lokalnym.

Warto również podkreślić, że działania na rzecz wykorzystania OZE mogą mieć podstawowe
znaczenie dla gospodarki wiejskiej, zarówno w zakresie dywersyfikacji i wzrostu dochodów rolniczych,
jak i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska. Konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań w
kierunku  oszacowania  realnych  możliwości  w  tym  zakresie.  Należy  zatem,  poszukiwać
specyficznych, niszowych rozwiązań, które nie będą ingerowały w środowisko, a nawet pozwolą
zwiększyć wartość dodaną walorów środowiskowych.

III.2. Możliwości rozwoju rolnictwa

Rolnictwo jest sektorem gospodarki  nierozłącznie związanym ze środowiskiem przyrodniczym.
Trzeba jednak pamiętać, że oddziaływanie to, oparte na generowaniu efektów zewnętrznych, może
mieć zarówno wymiar dodatni jak i ujemny. I tak np. nadmierna dominacja funkcji produkcyjnej może
prowadzić  do  powstania  wielu  negatywnych  efektów  zewnętrznych  powodujących  stopniową
degradację zasobów środowiska. Wraz ze zmianą struktury upraw oraz systemów produkcji ubożeją
lub zanikają całe ekosystemy, które powstały w wyniku ekstensywnej gospodarki rolnej. Negatywny
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wpływ przejawia się m.in. w postaci zanieczyszczania wód gruntowych, degradacji gleb, ograniczania
różnorodności biologicznej oraz niekorzystnych zmianach w krajobrazie. Pozytywny wpływ rolnictwa
na  środowisko  jest  równoznaczny  z  generowaniem  dodatnich  efektów zewnętrznych,  związanych
przede  wszystkim  z  ekstensyfikacją  produkcji  oraz  świadczeniem  usług  środowiskowych.  Ponadto
dobra,  jakich  dostarcza  rolnictwo,  są  ze  sobą  powiązane,  a  wartość  jednego  z  nich,  np.
bioróżnorodności, zależy od jakości i ilości innego dobra, w tym od systemu produkcji rolnej.

Wyróżniamy cztery systemy produkcji rolnej77:

▬ rolnictwo konwencjonalne – sposób gospodarowania ukierunkowany na maksymalizację zysku,
osiąganego  dzięki  dużej  wydajności  roślin  i  zwierząt.  Wydajność  tę  uzyskuje  się  w
wyspecjalizowanych gospodarstwach stosujących technologie produkcji oparte na dużym zużyciu
przemysłowych środków produkcji i bardzo małych nakładach robocizny;

▬ rolnictwo  ekologiczne –  sposób  gospodarowania,  który  aktywizując  przyrodnicze  mechanizmy
produkcyjne  poprzez  stosowanie  środków  naturalnych  nieprzetworzonych  technologicznie,
zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów
rolniczych;

▬ rolnictwo  integrowane –  sposób  gospodarowania,  który  umożliwia  realizację  celów
ekonomicznych  i  ekologicznych  poprzez  świadome  wykorzystanie  nowoczesnych  technik
wytwarzania,  systematyczne  usprawnianie  zarządzania  oraz  wdrażanie  różnych  form  postępu
biologicznego w sposób sprzyjający realizacji tych celów;

▬ rolnictwo  precyzyjne –  system  rolniczy  wykorzystujący  wysoko  rozwinięte  technologie
nawigacyjne i informatyczne – satelitarne systemy lokalizacyjne (ang.  GPS –  Globar Positioning
System) oraz metody pozyskiwania i przetwarzania danych o charakterze przestrzennym (ang. GIS
– Geographic Information System).

Społeczeństwo czerpie  duże korzyści  z  poprawy stanu środowiska i  zachowania rolniczego
charakteru  obszarów  wiejskich.  Korzyści  te  mają  różny  wymiar  i  w  sposób  szczególny  dotyczą
mieszkańców obszarów wiejskich,  którzy  bezpośrednio  użytkują  zasoby środowiska,  np.  rozwijając
przedsiębiorczość, świadcząc usługi agroturystyczne przy wykorzystaniu walorów rekreacyjnych wsi.
Ogół  społeczeństwa ma możliwość rekreacji,  turystyki  lub pozyskania  żywności  wysokiej  jakości  z
obszarów,  gdzie  środowisko  znajduje  się  w  dobrym  stanie.  Ważne  jest  również  zachowanie
półnaturalnych  wiejskich  siedlisk  fauny  i  flory  oraz  zwiększanie  zdolności  asymilacyjnej
ekosystemów. W tym kontekście niezwykle istotne jest stymulowanie rozwoju rolnictwa w systemach
produkcji innych niż konwencjonalny. Ponieważ rolnictwo precyzyjne wiąże się z wysokimi nakładami
finansowymi na zakup maszyn, urządzeń oraz oprogramowania,  konieczna jest  odpowiednia skala
produkcji. Wdrażać ten system produkcji mogą zatem gospodarstwa wielkoobszarowe. Z danych PSR
2010 wynika,  że na obszarze LGD 9 jest  ok. 100 gospodarstw o powierzchni większej  niż 100 ha.
Ponieważ dane te są generowane na poziomie powiatów, przyjęta liczba sumaryczna jest  jedynie
szacunkową. W powiecie giżyckim takich gospodarstw jest 52, węgorzewskim 25, a w kętrzyńskim 80
(przy  czym  nie  wiadomo  dokładnie  ile  z  nich  znajduje  się  w  gminie  Srokowo).  Trzeba  również
podkreślić, że rolnictwo precyzyjne jest nowoczesnym i technologicznie zaawansowanym systemem
produkcji, który wymaga również dobrze przygotowanej kadry zarządzającej (właścicieli, zarządców),
prezentujących postawy proinnowacyjne. Uwzględniając zatem wysokie koszty, dużą skalę produkcji i
wysokie  kompetencje  rolników z  pewnością  ten  system  produkcji  będzie  wdrażany  w niewielkim
zakresie, przynajmniej w okresie początkowym.

Miernikiem  oceny  warunków  do  produkcji  rolnej  jest  wskaźnik  waloryzacji  rolniczej
przestrzeni produkcyjnej (WWRPP). W woj. warmińsko-mazurskim występuje strefowe zróżnicowanie
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warunków produkcji w kierunku północ – południe. Widać to również na przykładzie objętych analizą
gmin obszaru LGD9. Ogólny  wskaźnik  jakości  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  dla  gmin objętych
diagnozą wykazuje stosunkowo duże zróżnicowanie, od 60,9 w gminie Pozezdrze do 74,7 w gminie
Srokowo, przy wartościach średnich dla Polski na poziomie 66,6, a dla województwa 66,0 (tab. 18, rys.
8).

Tabela 18. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gmin wchodzących w skład LGD 9

Wyszczególnienie

Wskaźnik bonitacji Ogólny
wskaźnik jakości

rolniczej
przestrzeni

produkcyjnej

jakości 
i przydatności
rolniczej gleb

agroklimatu rzeźby
terenu

warunków
wodnych

Srokowo 59,9 7,8 3,3 3,7 74,7

Węgorzewo 59,3 7,4 3,3 4,0 74,0

Budry 54,1 6,8 3,2 3,9 68,0

Pozezdrze 48,3 6,6 3,0 3,0 60,9

Giżycko 52,2 7,6 3,2 3,2 66,2

Kruklanki 52,0 6,6 2,9 3,1 64,6

Ryn 49,7 8,0 3,2 2,8 63,7

Miłki 53,7 7,8 2,8 3,7 68,0

Wydminy 50,9 7,2 3,0 3,1 64,2

warmińsko-mazurskie 51,9 8,3 3,3 3,5 66,0

Polska 49,5 9,9 3,9 3,3 66,6

Najważniejszym  czynnikiem  determinującym  potencjał  produkcyjny  obszaru  jest  jakość  i
przydatność rolnicza gleb. Na terenie obszaru LGD9 występuje stosunkowe duże zróżnicowanie gleb,
niezależnie  od  ich  formy  zagospodarowania:  grunty  orne,  trwałe  użytki  zielone.  Gleby  dobre  na
gruntach ornych, klasy III  A i  B dominują w gminie Srokowo (ponad 55% gruntów ornych) oraz w
północnej  części  gminy  Węgorzewo (45,2%),  w obrębie  Wesołowa,  Klimki,  Przystań-Stawki,  Perły,
Kalskie Nowiny, Parowo, Wilkowo. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że na terenie tych właśnie dwóch
gmin znajduje się blisko 1/3 (32,3%) gruntów ornych obszaru LGD9. W pozostałych gminach LGD9
odsetek  gruntów ornych  w klasie  III  jest  znacznie  mniejszy  i  waha  się  od  14,6% (Miłki)  do  25%
(Kruklanki).  Dominują  tu  gleby  brunatne  właściwe  o  korzystnych  właściwościach  rolniczych,
obojętnym lub zasadowym odczynie, dobrych właściwościach sorpcyjnych oraz zasobne w składniki
pokarmowe. Gleby te należą do kompleksu pszennego dobrego, czyli żyznych gleb o wykształconym
poziomie  próchnicznym,  dobrej  strukturalności,  właściwych  stosunkach  powietrzno-wodnych.  I
chociaż  skład  mechaniczny  tych  gleb  jest  dość  różnorodny,  charakteryzują  się  one  korzystnym
położeniem.  Gleby  te  nadają  się  zatem  do  uprawy  prawie  wszystkich  roślin  wymagających
intensywnej agrotechniki, ale ze względu na żyzność i urodzajność gleb dobre wyniki można uzyskać
również stosując przyjazne środowisku metody produkcji. 

Największy odsetek gruntów ornych klasy IVa i IVb znajduje się w gminie Miłki (70%), Budry
(64,2%), Wydminy (63,9%), Ryn (62,4%) i Kruklanki (62%). W zasadzie gleby te pod względem składu
mechanicznego  odpowiadają  kompleksowi  drugiemu,  jednak  ich  usytuowanie  sprawia,  że  ich
wykorzystanie  rolnicze  jest  ograniczone.  Gleby  te  są  usytuowane  na  zboczach  wzniesień  oraz
pagórkach,  co  powoduje  wzrost  zagrożenia  procesami  erozyjnymi.  Ponadto  gleby  te  szybko
przesychają,  a  plony  w  dużym  stopniu  zależne  są  od  pogody.  Zagospodarowanie  rolnicze  takich
gruntów ornych w sposób szczególny powinno uwzględniać kwestie ochrony środowiska. Wskazane
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jest stosowanie płodozmianów z dużym udziałem ozimin oraz stosowanie międzyplonów. Korzystna
jest również zmiana użytkowania tych gruntów – przekształcenie na trwałe użytki  zielone. Z kolei
największy odsetek gruntów ornych na glebach słabych V i VI klasy znajduje się w gminach Pozezdrze
(27,9%), Ryn (22,9%) oraz Kruklanki (20,8%) (tab. 19). Są to gleby lżejsze, zalegające na zwięźlejszym
podłożu oraz gleby najsłabsze,  piaszczyste,  w których poziom próchniczny jest  płytki,  a zawartość
składników pokarmowych niska. Orne użytkowanie tych gleb ze względów środowiskowych powinno
być ograniczone, tu również korzystne jest przekształcenie tych gruntów na trwałe użytki zielone.

Tabela 19. Grunty orne według klas bonitacyjnych gleb w gminach LGD 9

Wyszczególnienie
Grunty orne

[ha]

Klasa bonitacji gleb [%]

IIIa IIIb IVa IVb V VI VI Z

Srokowo 8491,26 13,3 41,8 26,2 9,2 7,6 1,7 0,2

Węgorzewo 9078,57 1,6 43,6 39,0 8,4 5,4 2,0 0,0

Budry 6230,98 0,6 19,0 48,8 15,4 12,4 3,8 0,0

Pozezdrze 2638,27 0,1 15,0 39,2 17,8 20,3 7,5 0,1

Kruklanki 2809,73 2,1 22,9 40,2 14,0 12,2 8,6 0,0

Giżycko 7384,48 0,8 17,8 48,1 13,9 13,2 6,0 0,2

Ryn 7139,79 0,2 14,4 44,4 18,0 15,8 7,1 0,1

Miłki 5444,04 0,8 13,8 49,7 20,3 13,1 2,2 0,1

Wydminy 5103,97 0,8 14,0 48,2 15,7 12,2 9,1 0,0

Analiza struktury klas bonitacyjnych gleb, na których zlokalizowane są użytki zielone wskazuje,
że największy udział  gleb klasy III  występuje w gminie Srokowo (48,8%) oraz Węgorzewo (38,6%).
Trzeba jednak zaznaczyć,  że  powierzchnia  TUZ w gminie Srokowo jest  dwukrotnie mniejsza niż  w
gminie Węgorzewo. Oznacza to, że w gminie Srokowo TUZ-y na glebie klasy III obejmują powierzchnię
1216,76  ha,  natomiast  w  gminie  Węgorzewo  1904,69  ha.  Generalnie  jednak  największy  odsetek
użytków zielonych obejmuje gleby klasy IVa i IVb, i tak w gminie Miłki wynosi on 69,4%, Ryn - 67,8%,
Wydminy  -  65,7%  i  Giżycko  -  64,9%  (tab.  20).  Z  uwagi  na  położenie  tych  gleb,  zwykle  są  one
zlokalizowane na zboczach wzniesień oraz pagórkach i  zagrożone procesami erozyjnymi,  ta forma
użytkowania jest bardzo korzystna środowiskowo. 

Chociaż największy  odsetek gleb najsłabszych,  czyli  V i  VI  klasy,  użytkowanych jako TUZ-y
znajduje się w gminach Pozezdrze (37%) i Kruklanki (30,7%) to wciąż jeszcze znaczny odsetek tych gleb
użytkowanych jest jako grunty orne. W gminie Pozezdrze jest to blisko 28%.

Tabela 20. Użytki zielone według klas bonitacyjnych gleb w gminach LGD 9

Wyszczególnienie
Trwale użytki zielone

[ha]

Klasa bonitacji gleb [%]

III A i B IV A i B V VI VI Z

Srokowo 2493,36 48,8 39,1 10,6 1,5 0,0

Węgorzewo 4934,44 38,6 43,3 13,7 4,4 0,0

Budry 3601,42 31,4 46,1 14,5 8,0 0,0

Pozezdrze 3110,38 12,1 50,9 26,5 10,3 0,2

Kruklanki 2523,53 13,5 55,7 15,0 15,7 0,1

Giżycko 3648,54 10,8 64,9 18,8 5,5 0,0

Ryn 3338,13 7,9 67,8 20,0 4,3 0,0

Miłki 2734,80 6,2 69,4 21,3 3,1 0,0

Wydminy 6276,99 11,3 65,7 18,7 4,3 0,0
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Kolejnym  czynnikiem  determinującym  możliwości  produkcyjne  jest  agroklimat.  Analizując
przestrzenne zróżnicowanie warunków klimatycznych na terenie gmin północnego obszaru Wielkich
Jezior  Mazurskich  w  odniesieniu  do  rolnictwa,  można  zauważyć,  że  są  one  najkorzystniejsze  w
gminach Ryn (8,0), Srokowo (7,8), Miłki (7,8) i Giżycko (7,6). Trzeba również podkreślić, że występuje
duże  zróżnicowanie  warunków  klimatycznych  w  obrębie  sąsiednich  gmin.  Na  przykład  ocena
agroklimatu w gminie Pozezdrze jest o około 15% niższa niż w gminie Giżycko. Reasumując należy
stwierdzić, że w gminach Srokowo i Węgorzewo, predestynowanych z racji relatywnie dobrej jakości
gleb do rozwoju sektora rolnego, również warunki klimatyczne do prowadzenia produkcji rolnej są
dość korzystnie (Srokowo 7,8, Węgorzewo 7,4) (rys. 8) 

Rys. 8. Ocena jakości agroklimatu gmin północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Z  danych  Powszechnego  Spisu  Rolnego  (PSR)  2010  wynika,  że  na  obszarze  LGD9
zlokalizowanych jest ponad 110,5 tys. ha gruntów ogółem, w tym użytki rolne zajmują 80,8%, czyli
niespełna 89,3 tys. ha. Największa powierzchnia użytków rolnych znajduje się w gminach Węgorzewo,
Wydminy, Srokowo i Budry, a najmniejsza w gminach Pozezdrze i Kruklanki, przy czym 97,9% użytków
rolnych jest utrzymywanych w DKR78. Jedynie w gminie Srokowo i Giżycko odsetek gruntów ornych
utrzymywanych w DKR kształtuje się na niższym poziomie (tab. 21).

Tabela 21. Powierzchnia gruntów ogółem i rolnych oraz ich zagospodarowanie w gminach subregionu

Wyszczególnienie
Grunty ogółem

[ha]

Użytki rolne Użytki rolne w DKR

ha % ha %

Srokowo 13546,33 11518,09 85,0 11005,85 95,6

Węgorzewo 15338,23 14240,89 92,8 14152,36 99,4

Budry 10801,99 10039,65 92,9 9903,17 98,6

Pozezdrze 6454,33 5873,38 91,0 5779,64 98,4

Kruklanki 6622,88 5518,44 83,3 5429,06 98,4

Giżycko 24280,53 11444,17 47,1 11066,93 96,7

Ryn 11934,29 10676,76 89,5 10490,12 98,3

Miłki 9039,79 8349,46 92,4 8205,38 98,3

Wydminy 12511,29 11616,31 92,8 11410,83 98,2

Razem 110529,7 89277,15 80,8 87443,34 97,9
Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Bank Danych Regionalnych. 

78
 są  to  grunty  utrzymywane w dobrej  kulturze rolnej  (DKR)  zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r.  w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306) z późniejszymi
zmianami.
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W skład użytków rolnych utrzymywanych w DKR wchodzi powierzchnia pod zasiewami, grunty
ugorowane, uprawy trwałe (w tym sady), ogrody przydomowe, trwałe użytki zielone (łąki trwałe i
pastwiska trwałe).

Powierzchnia  zasiewów  to  powierzchnia  wszystkich  upraw  zasianych  i  zasadzonych  w
gospodarstwie rolnym. Do powierzchni pod zasiewami nie zalicza się powierzchni szkółek drzew i
krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych do celów handlowych, uprawy wikliny, drzew i krzewów
owocowych rosnących poza plantacjami,  innych upraw trwałych oraz powierzchni upraw trwałych
pod osłonami, a także powierzchni ogrodów przydomowych i upraw na przyoranie uprawianych jako
plon główny itp. Nie zalicza się tu również powierzchni plantacji drzew i krzewów szybko rosnących,
prowadzonych  na  użytkach  rolnych,  które  kwalifikowane  są  do  lasów.  Największe  powierzchnie
gruntów  ornych  przeznaczonych  pod  zasiewy  znajdują  się  w  gminie  Węgorzewo  i  Srokowo,  a
najmniejsze  w  gminie  Pozezdrze  i  Kruklanki.  W  Gminie  Pozezdrze  znajduje  się  jedynie  28%
powierzchni, jaką zajmują zasiewy w gminie Węgorzewo. Uwzględniając zatem wcześniej analizowane
czynniki  środowiskowe  determinujące  możliwości  rozwoju  rolnictwa  i  strukturę  użytków  rolnych
można zauważyć,  ze realne możliwości  rozwoju produkcji  roślinnej istnieją głównie w tych dwóch
gminach,  położonych  na  Nizinie  Sępopolskiej.  Warunki  siedliskowe  tego  obszaru  sprzyjają
intensyfikacji rolnictwa bez naruszania równowagi ekologicznej środowiska79.

Z  kolei  największe  powierzchnie  trwałych  użytków  zielonych80 odnotowano  w  gminie
Wydminy i  Węgorzewo. W tych dwóch gminach znajduje się 34,3% ogólnej  powierzchni trwałych
użytków  zielonych  obszaru  LGD9.  Właściwe  zagospodarowanie  trwałych  użytków  zielonych  ma
wymiar nie tylko gospodarczy, ale i  środowiskowy. Siedliska te  cechuje bardzo duże zróżnicowanie
florystyczne. Jest ono uzależnione od rodzaju i intensywności użytkowania oraz typu siedliska. To w
wyniku wielowiekowej, ekstensywnej uprawy powstały dość trwałe kombinacje gatunków, tworzące
cenne  przyrodniczo  zbiorowiska  łąkowe.  Ponieważ  główne  przyczyny  ubożenia  różnorodności
biologicznej użytków zielonych to zarówno intensywne gospodarowanie, jak i jego zaniechanie, ważne
jest ich racjonalne użytkowanie, np. ekstensywny chów bydła, owiec.

Według  danych  PSR  2010  największą  powierzchnię  gruntów  ugorowanych,  czyli  gruntów
ornych niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, ale utrzymywanych zgodnie z zasadami dobrej
kultury  rolnej,  przy  zachowaniu  wymogów  ochrony  środowiska  odnotowano  w gminie  Wydminy
(659,01 ha),  Miłki  (569,48 ha) i  Giżycko (557,53).  Brak jednak danych na temat jakości  i  rolniczej
przydatności tych gleb. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy i w jakim stopniu grunty te
mogą być wykorzystane w celach produkcyjnych.  Zalicza się tu zarówno grunty uprawnione, jak i
nieuprawnione  (np.  gospodarstwa  o  powierzchni  użytków  rolnych  poniżej  1  ha)  do  płatności
obszarowych.  Do  gruntów ugorowanych należy  zaliczyć  także  powierzchnię  upraw na  przyoranie,
uprawianych jako plon główny (nawozy zielone).

Z kolei powierzchnia upraw trwałych, czyli łączna powierzchnia plantacji drzew owocowych,
krzewów owocowych, szkółek drzew i  krzewów owocowych, szkółek drzew i krzewów ozdobnych,
szkółek drzew leśnych do celów handlowych, innych upraw trwałych, w tym wikliny, drzew i krzewów
owocowych rosnących poza plantacjami,  a także upraw trwałych pod osłonami na obszarze LGD9
obejmuje 384,67 ha, z czego 30,6% znajduje się w gminie Węgorzewo. 

79
 Piaścik  H.,  Gotkiewicz  J.,  Smołucha  J.,  Morze  A.  1996.  Gleby  mineralne  w  krajobrazach  młodoglacjalnych  Pojezierza
Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 431. 137-155.

80
 Powierzchnia trwałych użytków zielonych to powierzchnia łąk trwałych, czyli  gruntów pokrytych trwale trawami (5 lat lub
więcej) z zasady koszonych oraz powierzchnia pastwisk trwałych, czyli  gruntów pokryte trwale trawami (5 lat lub więcej),
które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. Do łąk i pastwisk trwałych nie zalicza się gruntów ornych obsianych trawami w
ramach płodozmianu.
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Tabela 22. Powierzchnia gruntów ogółem i rolnych oraz ich zagospodarowanie w gminach LGD 9

Wyszczególnienie
Użytki

rolne [ha]

Zasiewy Trwałe użytki
zielone

Ugory i
zazielenienia

Uprawy
trwałe

ha % ha % ha % ha %

Srokowo 11518,09 8137,54 70,7 2493,36 21,6 353,72 3,1 14,61 0,1

Węgorzewo 14240,89 8763,58 61,5 4934,44 34,6 314,99 2,2 117,62 0,8

Budry 10039,65 6045,67 60,2 3601,42 35,9 185,31 1,8 60,47 0,6

Pozezdrze 5873,38 2480,03 42,2 3110,38 53,0 158,24 2,7 27,10 0,5

Kruklanki 5518,44 2730,69 49,5 2523,53 45,7 79,04 1,4 90,98 1,6

Giżycko 11444,17 6826,95 59,7 3648,54 31,9 557,53 4,9 27,73 0,2

Ryn 10676,76 6812,96 63,8 3338,13 31,3 326,83 3,1 10,92 0,1

Miłki 8349,46 4874,56 58,4 2734,80 32,8 569,48 6,8 18,45 0,2

Wydminy 11616,31 4444,96 38,3 6276,99 54,0 659,01 5,7 16,79 0,1

Razem 89277,15 51116,94 57,3 32661,59 36,6 3204,15 3,6 384,67 0,4

Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Bank Danych Regionalnych.

Z danych PSR 2010 wynika, że największa powierzchnia użytków rolnych, które były obsiane
lub  obsadzone  znajduje  się  w  gminie  Węgorzewo,  ale  największy  odsetek  w strukturze  użytków
rolnych  zasiewy  zajmują  w  gminie  Srokowo.  W  gminie  Wydminy  powierzchnia  zasiewów  w
gospodarstwach rolnych jest blisko dwukrotnie niższa niż w gminie Węgorzewo. Zboża w strukturze
zasiewów na całym obszarze LGD9 zajmują blisko 72%, ale w dwóch gminach Pozezdrze i Giżycko ich
udział  przekracza 80%. Wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów przekraczający jest niekorzystny
zarówno  ze  względów środowiskowych,  jak  i  produkcyjnych.  W związku z  powyższym ważne  jest
stosowanie płodozmianów bardziej zróżnicowanych, co wynika również reguł utrzymywania gruntów
w dobrej  kulturze  rolnej.  Najmniejszy  udział  zbóż  w  strukturze  zasiewów odnotowano  w  gminie
Wydminy i Ryn (tab. 23).

Tabela 23. Powierzchnia użytków rolnych oraz zasiewów, z uwzględnieniem niektórych grup roślin 
w gminach subregionu LGD 9

Wyszczególnieni
e

Użytki
rolne 
[ha]

Zasiewy ogółem
zboża

ziemniaki
uprawy

przemysłowe

ha % ha % ha ha

Srokowo 11518,09 8137,54 70,7 5944,5 73,1 52,37 1566,08

Węgorzewo 14240,89 8763,58 61,5 6205,21 70,8 113,57 1648,95

Budry 10039,65 6045,67 60,2 4708,3 77,9 59,92 704,26

Pozezdrze 5873,38 2480,03 42,2 2090,94 84,3 52,87 23,67

Kruklanki 5518,44 2730,69 49,5 1881,41 68,9 72,69 392,44

Giżycko 11444,17 6826,95 59,7 5479,26 80,3 86,52 651,84

Ryn 10676,76 6812,96 63,8 4248,61 62,4 69,66 1086,87

Miłki 8349,46 4874,56 58,4 3567,4 73,2 134,21 593,79

Wydminy 11616,31 4444,96 38,3 2636,23 59,3 96,45 321,77

Razem
89277,15

51116,9
4 57,3

36761,8
6 71,9 738,26 6989,67

Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Bank Danych Regionalnych.

Z uwagi na znacznie wyższy, niż w kraju udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni
ogółem obszaru LGD9, produkcja rolnicza na tym obszarze powinna być prowadzona ze szczególnym
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uwzględnieniem  jej  oddziaływania  na  środowisko  przyrodnicze.  Natomiast  z  uwagi  na  fakt,  że  w
gminach Ryn, Pozezdrze i Kruklanki odsetek powierzchni prawnie chronionej jest szczególnie wysoki,
produkcja rolnicza powinna być prowadzona sposób przyjazny środowisku. Współczesne rolnictwo w
wielu  przypadkach  stanowi  zagrożenie  dla  środowiska  głównie  przez  nadmierną  chemizację,
bezściółkowy chów zwierząt oraz uprawę roślin w monokulturach. 

W związku z powyższym zalecanym systemem powinno być rolnictwo ekologiczne. Jest ono
wspierane w ramach Programu Rolnośrodowiskowego (PR). Trzeba jednak podkreślić,  że wszystkie
pakiety PR przyczyniają się do ekstensyfikacji produkcji rolnej, a zatem wskazana jest ich realizacja
właśnie  w  powiatach  z  dużym  udziałem  obszarów  prawnie  chronionych.  Z  uwagi  na  fakt,  że
udostępniane  przez  System  Informacji  Zarządczej  ARMR  dane  dostępne  są  jedynie  na  poziomie
powiatów również w odniesieniu do LGD9 przeanalizowano je na tym poziomie. Z dostępnych danych
wynika, że największy odsetek gruntów ornych, na których stosowano przyjazne środowisku metody
produkcji znajdują się w powiecie węgorzewskim (tab. 24)

Tabela 24. Wskaźniki realizacji wybranych pakietów PR w 2012 r., w wybranych powiatach 
województwa warmińsko-mazurskiego, na tle uwarunkowań środowiskowych

Powiat WWRPP PPCH

Realizacja pakietów

RZ RE OGiW ETUZ OZGPiSP OZGPiSN

Kętrzyński 78,1 21,8 4,7 4,0 2,6 4,2 3,1 9,7

Giżycki 65,6 66,6 28,5 13,8 8,9 8,8 2,2 1,9

Węgorzewski 67,6 65,3 12,9 10,8 5,2 9,7 1,2 5,6

Polska 66,0 46,6 16,3 9,6 7,9 8,0 2,4 3,2

*Objaśnienia: WWRPP – wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pkt), PPCH – powierzchnia o

szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (% pow. ogółem); RZ  − rolnictwo zrównoważone

(% pow. gruntów ornych); RE − rolnictwo ekologiczne (% pow. gruntów rolnych w DKR); OGiW − ochrona gleb

i wód (% pow. gruntów ornych); ETUZ − trwałe użytki zielone (% pow. TUZ);  OZGPiSP – ochrona zagrożonych
gatunków ptaków i  siedlisk  poza obszarami  Natura  2000  (% pow. TUZ);   OZGPiSN  ochrona  zagrożonych
gatunków ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 (% pow. TUZ)

Wskaźnik  alokacji  środowiskowej  PR  obliczono  jako  stosunek  procentowego  udziału
powierzchni  użytków rolnych do procentowego udziału powierzchni prawnie  chronionej w danym
powiecie. Można go przedstawić w postaci wzoru:

Wa =
PPR

gdzie:
PPCH

Wa – wskaźnik alokacji środowiskowej PR,
PPR – % użytków rolnych objęty wsparciem w ramach PR w powiecie,

PPCH − % powierzchni prawnie chronionej w powiecie. 

Na podstawie tego wskaźnika wydzielono w województwie warmińsko-mazurskim trzy grupy
powiatów81:

− zrównoważone środowiskowo − powiaty: bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, ostródzki, działdowski,
nidzicki, gołdapski, ełcki;

− przeszacowane środowiskowo − powiat braniewski,

− niedoszacowane środowiskowo − powiaty: elbląski, iławski, nowomiejski, kętrzyński, węgorzewski,
olecki, giżycki, mrągowski, piski i szczycieński.

Cały obszar LGD9 jest  zatem nieoszacowany środowiskowo, co oznacza,  że  ze względu na
walory środowiskowe tego obszaru zasadnym jest zwiększenie powierzchni wspieranej w ramach

81
 Brodzińska K., 2013. Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego. Rozprawy i
monografie 187. Wyd. UWM w Olsztynie. ss.149.
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programu  rolnośrodowiskowego.  Jest  to  szczególnie  ważne  ze  względu  na  jeziora,  które  są
szczególnie cennym, ale jednocześnie wrażliwym elementem środowiska przyrodniczego. Należy je
objąć  ochroną,  w tym uwzględniającą zmniejszanie  zanieczyszczeń obszarowych,  szczególnie  tych,
które pochodzą z rolnictwa. W powiatach, w których występuje duży udział wód powierzchniowych,
wskaźnik  alokacji  PR  powinien  uwzględniać  tę  cechę  (jako  cechę  składową  wskaźnika).  Zapisy
Programu ochrony środowiska82 wskazują, że działania ochronne, właśnie w ramach PR, powinny być
podejmowane szczególnie w powiatach o dużym udziale wód powierzchniowych, a więc w powiecie
giżyckim i węgorzewskim.

Reasumując należy podkreślić,  że  możliwości rozwoju rolnictwa na obszarze LGD9 należy
poszukiwać  w  działaniach  związanych  z  ekstensyfikacją  produkcji  rolnej.  Obszar  ten  jest  jak
najbardziej  predestynowany  do  produkcji  "zdrowej  żywności"  przy  wykorzystaniu  metod
przyjaznych środowisku, a szczególnie rolnictwa ekologicznego. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć,
że  produkcji ekologicznej sprzyja zawartość próchnicy w glebie, ponieważ  warunkuje ona przebieg
procesów  życiowych  mikroflory  glebowej.  Gleby  o  naturalnie  wysokiej  zawartości  próchnicy
charakteryzuje wysoka żyzność i naturalna zasobność w składniki pokarmowe, w tym zwłaszcza azot
uruchamiany w procesach mineralizacji,  co w znacznym stopniu determinuje plon w tym systemie
produkcji83. W związku z powyższym ten system produkcji, w zakresie produkcji roślinnej' dobrze jest
rozwijać  na  glebach  żyznych,  urodzajnych.  Na  glebach  gorszej  jakości  warto  zatem  rozważyć
możliwości  rozwoju  ekologicznej  produkcji  zwierzęcej.  Taki  kierunek  produkcji  rolniczej  jest
szczególnie korzystny ze względów środowiskowych. W aspekcie środowiskowym ważną kwestią jest
bowiem ochrona bioróżnorodności na trwałych użytkach zielonych.

Główne  przyczyny  ubożenia  różnorodności  biologicznej  tych  użytków  to  zarówno
intensywne  gospodarowanie,  jak  i  jego  wyraźne  ograniczenie,  a  zwłaszcza  zaniechanie,  które
prowadzi do przekształceń florystycznych zbiorowisk trawiastych, a tym samym zapoczątkowuje
proces  sukcesji  wtórnej.  Ekstensywne  użytkowanie  pastwiskowe  jest  szczególnie  cenne  dla
zachowania  różnorodności  biologicznej,  ponieważ  wypas  jest  najstarszą  metodą  użytkowania
ekosystemów trawiastych i inaczej wpływa na roślinność niż koszenie. Udowodniono korzystny wpływ
ekstensywnego  wypasu  owiec  (rodzimej  rasy)  oraz  koników  polskich  nie  tylko  na  przestrzenne
zróżnicowanie  szaty  roślinnej  i  jej  mozaikowatość,  ale  również  na  występowanie  drobnej  fauny
łąkowej, zwłaszcza awifauny84.  Ekstensywny wypas zwierząt przyczynia się do wzrostu wartości pH
gleby,  co  jest  związane  z  mikrobiologicznym  rozkładem  wydalanego  przez  zwierzęta  kwasu
moczowego. Końcowym produktem przemian kwasu moczowego i  jego soli  jest przede wszystkim
amoniak, który po przejściu do roztworu glebowego tworzy NH4OH i to właśnie jony amonowe są
jednym z głównych czynników powodujących alkalizację gleby. W związku z powyższym ze względów
środowiskowych wskazane jest prowadzenie ekstensywnej produkcji zwierzęcej. 

III.3. Kierunki rozwoju turystyki

Charakterystyka  środowiska  przyrodniczego  pod  kątem  zasobów  fauny  i  flory,  wód
powierzchniowych, zasobów kulturowych (rozdz. I i II) ma na celu wskazanie możliwości zwiększenia
gospodarczego ich wykorzystania w ramach LGD9, a zarazem podjęcia działań na rzecz zachowania
wartości przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru. W toku przeprowadzonych analiz dokonano
oceny  krajobrazu  w  aspekcie  jego  wartości  przestrzennych  (geograficznych),  przyrodniczych,
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estetycznych i społeczno-kulturowych. Skupiono się głównie na takich czynnikach przestrzennych, jak
ukształtowanie  terenu,  sieć  hydrologiczna.  W  ramach  uwarunkowań  przyrodniczych  analizowano
przede wszystkim zasoby fauny i  flory (jezior,  lasów i  obszarów prawnie  chronionych)  ważnych w
kontekście zachowania cech estetycznych. Z kolei krajobraz w ujęciu społeczno-kulturowym stanowi
zapis historii rozwoju działalności ludzkiej. Trzeba jednak podkreślić, że ocena krajobrazu jest przede
wszystkim oparta na teorii estetyki i wartości estetycznych krajobrazu. Teoria ta wychodzi z założenia,
że  pomimo  faktu,  że  jednostkowy  odbiór  wartości  estetycznych  krajobrazu  jest  czymś
niepowtarzalnym i różniącym się od doznań innych ludzi, to jednak istnieją pewne cechy, zjawiska,
wartości, które przez znaczną liczbę ludzi oceniane są jednakowo lub bardzo podobnie. Teoria estetyki
wskazuje, że pewne cechy krajobrazu są przez większość ludzi wskazywane jako atrybuty piękna. W
literaturze  podkreśla  się,  że  wartość  estetyczna  krajobrazu  jest  nierozerwalnie  związana  z  jego
wartością  ekologiczną. Za  podstawowy  warunek  pozytywnej  oceny  tej  wartości  uznaje  się
różnorodność i urozmaicenie, które stanowią pewien stan równowagi, a każde zachwianie tego stanu
powoduje  obniżenie  wartości  estetycznej  krajobrazu,  ponieważ  skutkuje  albo  „przeładowaniem”
elementów krajobrazu - czyli zbyt wielkim urozmaiceniem, albo zubożeniem – czyli monotonią, która
również wyklucza wysoką wartość estetyczną krajobrazu85.

Jak  wynika  z  opracowanej  przez  J.  Kondrackiego  i  J.  Ostrowskiego  „Mapy  Waloryzacji
Estetycznej Krajobrazów” obszar LGD9 na tle zarówno kraju, jak i  województwa charakteryzuje się
bardzo wysokim stopniem walorów estetycznych krajobrazu. Trudno precyzyjnie określić, ale blisko
80-85% obszaru LGD9 w przyjętej w ocenie 6-stopniowej skali zaliczono do 5-stopnia (walory bardzo
wysokie).  Na  terenie  LGD9  znajdują  się  również  krajobrazy  zaliczone  do  6-tej,  najwyższej  skali.
Obejmują one obszar zaliczany do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W zasadzie jedynie północna
część obszaru LGD9 została zaliczono do 3-go stopnia (walory średnie).

Turystyka,  stała  się  kołem  zamachowym  rozwoju  wielu  obszarów  europejskich  z  kilku
powodów. Po pierwsze z uwagi na usługowy charakter, który wymaga zaangażowania na dużą skalę
kapitału ludzkiego, co z kolei przekłada się na rynek pracy. Turystyka jest ponadto jedną z niewielu
dziedzin  gospodarki,  w której  wzrost  wpływów przekłada się  na  realne tworzenie  nowych miejsc
pracy. Jest ona również ważnym elementem polityki regionalnej, przyczynia się do rozwoju regionów
mniej  zamożnych  i  mniej  rozwiniętych,  ponieważ  przenosi  popyt  z  regionów  bogatych,  a  zatem
przyczynia się ona do aktywizacji społeczeństw lokalnych i jest stymulatorem rozwoju regionów. 

Atrakcyjność  turystyczna  danego  obszaru postrzegana  jest  głównie  w kontekście  walorów
naturalnych  (przyrodniczych)  i  kulturowych  (antropogenicznych).  To  od  ich  charakteru,  sposobu
wykorzystania zależą w dużym stopniu uprawiane formy turystyki, a także kierunki rozwoju turystyki. 

Turystyka nierozerwalnie związana z wodą została uznana za jedną z trzech inteligentnych
specjalizacji regionu. Jest ona również szansą rozwoju gmin obszaru LGD9. Niewątpliwym atutem jest
ich  lokalizacja  na  terenie  północnego  obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich,  który  należy  do
najczystszych w kraju. Obszar objęty diagnozą znajduje się w obrębie Zielonych Płuc Polski (ZPP), a
znaczna  jego  część  objęta  jest  różnymi formami ochrony  prawnej.  Trzeba podkreślić,  że  w dobie
powszechnej  globalizacji  i  postępującej  unifikacji  coraz  większego  znaczenia  nabierają  obszary
charakteryzujące się unikatowymi cechami środowiska przyrodniczego i kulturowego.  Unikatowość
staje się  wartością samą w sobie,  którą trzeba chronić,  ale  także umiejętnie wykorzystywać w
ramach marketingu terytorialnego. Zielone Płuca Polski są niepowtarzalnym obszarem, który może
stać  się  polskim  swoistym  „towarem”  eksportowym.  Cechy  wyróżniające  ten  obszar  stanowią
szczególny, złożony, niezwykle atrakcyjny produkt. Tworzą go: niska gęstość zaludnienia dostosowana
do warunków naturalnych;  zrównoważona sieć osadnicza;  spokój i  czyste powietrze;  dobra jakość
środowiska przyrodniczego; unikatowa różnorodność systemu przyrodniczego; atrakcyjne kompleksy
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lasów, jezior i użytków zielonych; możliwość obcowania z przyrodą nie zmienioną przez cywilizację;
bogactwo  oraz  różnorodność  kultur  i  obyczajów;  dobra  tradycyjna  kuchnia;  rozwijająca  się
infrastruktura  usługowa;  korzystne  warunki  do  produkcji  zdrowej  żywności  i  lokalizacji  „czystego
przemysłu”86.  Promocją  dla  regionu  jest  również  fakt,  że  Mazury  znalazły  się  
w 2012 r. w finałowej 14. Nowych 7. Cudów Natury (był to konkurs organizowany przez szwajcarską
fundację New 7 Wonders). Mazury nie zostały co prawda Nowym Cudem Natury, ale w drodze do
finału  pokonały  np.  Malediwy,  Galapagos,  Wielki  Kanion  Kolorado,  czy  Wodospad  Salto  Angel  w
Wenezueli. Stały się w ten sposób identyfikowane na arenie światowej. W zasadzie już rok 2011 był
przełomowy jeśli chodzi o liczbę turystów zagranicznych wypoczywających na Warmii i Mazurach w
stosunku do lat poprzednich. Zdaniem marszałka Jacka Protasa jest to efekt zarówno realizowanych
przez samorząd województwa kampanii promocyjnych, a szczególnie właśnie udziału w światowym
plebiscycie  na  7  Nowych  Cudów  Świata  oraz  inwestowania  w  wysokiej  klasy  infrastrukturę
turystyczną,  szczególnie  w  hotele  cztero  i  pięciogwiazdkowe,  bo  takie  obiekty  wybierają  przede
wszystkim turyści zagraniczni87. 

Warto w tym miejscu podkreślić szkody, jakie może wywoływać w środowisku przyrodniczym
nieracjonalnie prowadzona turystyka. Głównymi przyczynami powstawania zagrożeń jest nadmierna
koncentracja ruchu turystycznego w czasie i na danym obszarze, nieprawidłowo zlokalizowana baza
turystyczna  (często  w  miejscach  o  najwyższej  wartości  przyrodniczej),  złe  formy  organizacji
wypoczynku  oraz  brak  kultury  turystycznej.  Poszukując  zatem  kierunków  rozwoju  turystyki  na
obszarze LGD9 należy pamiętać o zagrożeniach w środowisku przyrodniczym, które są powodowane
bezpośrednio przez turystykę, a należą do nich88:

− zabór ziemi i wody – budowa obiektów i urządzeń turystycznych pochłania wielkie powierzchnie
gruntów i są one zwykle zlokalizowane w pobliżu najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo terenów,
tak by turyści mogli z okien hoteli lub restauracji podziwiać malownicze widoki. W turystyce woda
jest  zużywana  w  ilościach  porównywalnych  w  przemyśle,  do  tego  dochodzi  jeszcze  problem
ścieków;

− ubożenie  krajobrazu – zagęszczenie obiektów turystycznych, np. wysokich hoteli-bloków szpeci
krajobraz naturalny i zmniejsza walory estetyczne krajobrazu. Często w regionach turystycznych
buduje się obiekty zupełnie niepasujące do otoczenia, a wręcz dewastujące naturalny krajobraz
oraz zaburzające rodzimy charakter i zabudowę wsi i przysiółków od wieków wkomponowanych w
otaczającą je przyrodę. Chodzi tu również o obiekty wznoszone w obcych stylach i z nieznanych
tradycjom  regionu  materiałów  budowlanych,  przeniesionych  z  odległych,  całkiem  odległych
kulturowo i przyrodniczo zakątków świata;

− zanieczyszczenie  powietrza  –  źródłami  zanieczyszczeń  powietrza  w regionach  turystycznych są
emisje  (zwłaszcza  dwutlenku siarki,  dwutlenku i  tlenku  węgla,  tlenków azotu,  węglowodorów,
metali ciężkich) spowodowane głównie przez motoryzację i stosowane technologie grzewcze oraz
systemy chłodnicze i klimatyzacyjne;

− zanieczyszczenie wód – źródłami zanieczyszczeń są głównie ścieki z obiektów hotelarskich, śmieci,
wycieki benzyny i olejów z samochodów, a przede wszystkim wycieki ropy z łodzi motorowych i
innych  pojazdów  i  urządzeń  spalinowych,  mogą  powodować  zanieczyszczenie  wód  oraz
eutrofizację jezior i rzek;
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− degradacja gleb – wzmożony ruch turystyczny, budowa infrastruktury turystycznej, wprowadzanie
na cenne przyrodniczo tereny ciężkiego sprzętu budowlanego, może przyczynić się do degradacji
gleb. Intensywność oddziaływań jest uzależniona od struktury podłoża, nachylenia stoku, liczby
turystów, czy charakteru inwestycji;

− szkody  w  przyrodzie  ożywionej  –  turystyka  często  powoduje  zmiany  składu  gatunkowego
ekosystemów,  wyginięcie  bardzo  cennych,  rodzimych  gatunków  roślin  i  zwierząt
charakterystycznych dla danego obszaru. Zagrożeniem jest przede wszystkim masowa turystyka i
jej negatywne oddziaływanie związane z deptaniem, łamaniem gałęzi, zbieraniem roślin i grzybów,
płoszeniem  zwierzyny  (hałas,  antropopresja),  ginięciem  zwierząt  pod  kołami  samochodów,
wzmożone odłowy ryb, turystyka samochodowa, wzmożona turystyka kajakowa i tym podobne
działania.

Programowanie rozwoju turystyki na obszarze LGD9 powinno uwzględniać opisane powyżej
zagrożenia  środowiskowe oraz  fakt,  że  środowisko przyrodnicze  ma ograniczoną odporność  na
działalność  turystyczną.  Zwykle  używa  się  terminu  „pojemność  turystyczna”,  by  określić  granice
odporności  środowiska  przyrodniczego,  regionu  oraz  infrastruktury  na  działalność  turystyczną.
Wyróżnia się trzy rodzaje tak rozumianej pojemności turystycznej89:

− ekologiczną pojemność turystyczną – stopień, do jakiego ekosystem, siedlisko przyrody, krajobraz
lub  region  turystyczny  mogą  tolerować  różne  skutki  rozwoju  turystyki  i  związanej  z  nią
infrastruktury bez utraty atrakcyjności i istotnych walorów;

− kulturową i społeczną pojemność turystyczną – poziom, po którego przekroczeniu, rozwój turystyki
ma szkodliwy wpływ na społeczność lokalną, jej życie i kulturę;

− psychologiczną pojemność turystyczną – poziom, po którego przekroczeniu podstawowe wartości
poszukiwane  przez  turystów  (estetyczne,  rekreacyjne,  wartości  związane  z  możliwością
odpoczynku w ciszy i spokoju itp.) zostałyby zdegradowane na skutek nieprawidłowego rozwoju
turystyki.

W  rzeczywistości  trudno  jednak  w  praktyce  wykorzystać  teoretyczne  metody  szacowania
wskaźników  chłonności  i  pojemności  turystycznej  terenów  rekreacyjnych.  Często  okazuje  się,  że
zarządzanie  regionem  i  optymalne  rozmieszczenie  turystów  zarówno  przestrzenne,  jak  i  czasowe
nastręcza trudności nawet doświadczonym menedżerom. Z kolei nadmierna kumulacja turystów na
jednej przestrzeni i w jednym czasie może sprawić, że region ten staje się nieatrakcyjny dla turystów.
W ich odczuciu miejsca takie tracą oryginalny charakter i niepowtarzalną, kameralną atmosferę. 

Ponieważ żywiołowy i niekontrolowany ruch turystyczny prowadzi do całkowitej degradacji
środowiska  oraz  zaniku  kulturowej  tożsamości  ludności  miejscowej  ważną  kwestią  jest
koordynowanie kierunków i zakresu rozwoju turystyki na obszarze LGD9. Na obszarach szczególnie
cennych przyrodniczo i kulturowo powinny być promowane przyjazne środowisku formy turystyki:

− turystyka zrównoważona (sustainable tourism) to każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania
i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność
terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasoby naturalne i
kulturowe tych obszarów. Według Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) jest to tzw. nowa
turystyka, która opiera się na partnerstwie sektora prywatnego i publicznego oraz koncentruje się
na korzyściach  nie  tylko  dla  turystów, ale też lokalnych społeczności.  Turystyka zrównoważona
bierze także pod uwagę i respektuje środowisko przyrodnicze, społeczne i kulturowe.
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− ekoturystyka  (ecotourism, green  tourism)  to  ekologicznie  odpowiedzialne  podróżowanie  i
zwiedzanie  stosunkowo nietkniętych obszarów przyrodniczych,  w celu czerpania  zadowolenia  i
korzystania  z  bogactw  natury  (a  także  z  wszelkich  towarzyszących  jej  wartości  kulturowych  -
zarówno  przeszłych,  jak  i  teraźniejszych),  które  promuje  ochronę  przyrody,  ma  niewielki
negatywny  wpływ  na  środowisko  i  stwarza  możliwości  aktywnego  społeczno-ekonomicznego
zaangażowania lokalnych społeczności. Jest to forma turystyki zrównoważonej, która z tej szerokiej
koncepcji rozwoju turystyki wyróżnia się tym, że aktywnie przyczynia się do ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, angażuje lokalne społeczności w planowanie i rozwój, przyczyniając
się do ich dobrobytu, oraz jest skierowana do turystów indywidualnych i podróżujących w małych
grupach.  Ekoturystyka  obejmuje  różne  rodzaje  turystyki:  kwalifikowaną,  krajoznawczą,
wypoczynkową, agroturystykę pod warunkiem, że jej turystyczne wydatki dostarczają funduszy dla
ochrony przyrody i lokalnej gospodarki.

− turystyka  dziedzictwa  kulturowego (cultural  heritage  tourism)  to  podróżowanie  w  celu
poznawania miejsc,  przedmiotów kultury materialnej  i  duchowej  oraz działań,  które w sposób
autentyczny przedstawiają historię oraz wartości kulturowe, zarówno przeszłe, jak i teraźniejsze. Ta
forma  turystyki  obejmuje  zwiedzanie  miejsc  historycznych  i  archeologicznych,  poznawanie
lokalnych tradycji i zwyczajów, udział w imprezach kulturalnych, a także poznawanie dziedzictwa
przemysłowego, w tym starych kanałów, linii kolejowych, fabryk etc.

Uwzględniając, scharakteryzowane w rozdz. I i II, zróżnicowane uwarunkowania przyrodnicze 
i kulturowe obszaru LGD9, należy w oparciu o posiadane zasoby optymalizować działania związane z
rozwojem turystyki.  Oczywistym jest,  że  społeczności  lokalne mają duże oczekiwania wobec tego
sektora gospodarki i wiążą z nim nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej. W związku z powyższym
należy postawić kilka pytań i poszukiwać na nie odpowiedzi:

− W jakim kierunku powinna rozwijać się turystyka na terenie LDG9? 

− Czy turyści rzeczywiście muszą dotrzeć wszędzie?

− W  jakim  stopniu  można  udostępnić  posiadane  zasoby  fauny  i  flory  na  rzecz  działalności
turystycznej?

Unikatowe walory  przyrodnicze tego regionu zobowiązują  wręcz do preferowania rozwoju
ekoturystyki. Oznacza to, że budowa luksusowych hoteli z obiektami SPA z pewnością nie powinna być
preferowana  na  obszarach  wiejskich  tego  obszaru.  Przykład  wielu  atrakcyjnych  przyrodniczo
zakątków na świecie pokazuje, że właśnie poprzez takie inwestycje tracą one swój indywidualny
charakter. Co więcej, obiekty te chociaż położone na różnych krańcach świata są niemal identyczne,
bez własnego wizerunku, krajobrazu, atmosfery.

Warto więc zadbać, by infrastruktura turystyczna spełniała standardy współczesnego turysty,
ale jednocześnie zachowała swój niepowtarzalny i indywidualny charakter. 

Ekoturystyka,  powiązana  z  pokrewnymi  jej  formami  turystyki  zrównoważonej,  drobną
przedsiębiorczością,  rolnictwem, przetwórstwem i  tradycyjnym rzemiosłem może i  powinna być
szansą rozwoju subregionu LGD9. W ramach takich form turystyki należy poszukiwać innowacyjnych
rozwiązań, swoistych nisz rynkowych. Ważną kwestią jest również przygotowanie oferty turystycznej
do szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Analiza uwarunkowań przyrodniczych obszaru LGD9
wskazuje,  że  możliwości  w  tym  zakresie  są  bardzo  szerokie.  Korzystając  dostępnych  w  rozdz.  I
informacji można przygotować ofertę turystyczną dla miłośników ekoturystyki typowo przyrodniczej i
krajoznawczej.  Mogą  to  być  np.  wędrówki  śladami  bobrów,  ścieżki  krajoznawcze  z  możliwością
obcowania z naturą, ale również wykorzystanie możliwości podglądania przyrody. Popularne ostatnio
obserwowanie dzikiej przyrody przez Internet może nabrać innego wymiaru, gdy np. w kameralnych
restauracjach pojawią się ekrany z podglądem miejsc szczególnie cennych przyrodniczo, do których
turyści nie mają wstępu.
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Ekoturystyka, to świadoma turystyka dlatego niezwykle ważne jest udostępnienie turystom
dobrze przygotowanych materiałów promocyjnych, informacyjnych, tematycznych które pozwolą w
sposób  swobodny  i  racjonalny  poznawać  uroki  i  piękno  mazurskiej  przyrody.  Na  obszarze  LGD9
miejsce  wypoczynku  z  pewnością  znajdą  wędkarze  (w  tab.  3-10  scharakteryzowano  jeziora  pod
względem ich zasobności w ryby), grzybiarze oraz myśliwi (w tab. 11 scharakteryzowano zasoby leśne,
zwrócono uwagę na strukturę lasów i ich przejrzystość oraz występowanie zwierzyny łownej), chodzi
tu o wykorzystanie racjonalnej gospodarki łowieckiej, jako atrakcji turystycznej. Na terenie gmin LGD9
istnieją  również  wspaniałe  warunki  do  uprawiania  różnego  rodzaju  sportów wodnych  i  wszelkiej
aktywności sportowej na lądzie. W wielu miejscach warto promować turystykę konną (w rozdz. 3.2
wskazywano  ekstensywny  chów  zwierząt,  jako  kierunek  rolniczego  zagospodarowania  gleb
najsłabszych),  rowerową  lub  pieszą.  Warto  również  poszukiwać  możliwości  prozdrowotnych
wykorzystania tych unikatowych warunków przyrodniczych.

Dywersyfikacja  kierunków  rozwoju  turystyki  na  obszarze  LGD9  i  odpowiednia  akcja
promocyjna z pewnością pozwolą bardziej rozłożyć w czasie natężenie ruchu turystycznego. Obszar
ten jest bowiem piękny o każdej porze roku i każdy turysta z pewnością znajdzie tu coś dla siebie.
Kluczową jednak kwestią w każdym obszarze gospodarki, w turystyce również, pozwalająca odnieść
sukces  jest  nie  tyle,  zaspokajanie  potrzeb  zgłaszanych  przez  turystów,  co  dostarczenie  im  usług
nowych, unikatowych, innowacyjnych i kreowanie popytu na nie. Takie działania pozwalają zdobyć
przewagę  konkurencyjną.  Warto  również  podkreślić,  że  innowacyjne  nie  oznacza  koniecznie
zaawansowane  technologicznie,  chodzi  głównie  o  to  by  takie  usługi  były  przyjazne  środowisku,
wpisane w kulturę regionu, a jednocześnie unikatowe na tyle, że w innym miejscu i okolicznościach
nie  będą  miały  już  takiej  wartości.  Wiele  w  tej  kwestii  zależy  od  kreatywności  zarówno  samych
mieszkańców, jak i  ludzi  zaangażowanych w działania  na rzecz rozwoju tych obszarów (decydenci
różnych szczebli, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych itp.).

III.4. Możliwości eksploatowania zasobów leśnych

Lasy  dostarczają  zarówno  drewno  oraz  grzyby  i  owoce  runa,  jak  i  pełnią  ważne  funkcje
ochronne i społeczne. Powierzchnia lasów na obszarze LGD9 w 2012 roku wynosiła 49.557,7 ha i w
porównaniu do roku 2004 wzrosła o 1407 ha. W tym okresie największy jej wzrost odnotowano w
gminie Miłki (237,4 ha), Srokowo (235,1), Giżycko (215,3) i Wydminy (204,5 ha) (tab. 25).

Tabela 25. Powierzchnia lasów w gminach LGD9 w latach 2004-2012

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Srokowo 5127,5 5136,9 5154,1 5197,6 5232,3 5267,3 5319,5 5318,6 5362,6

Węgorzewo 5460,7 5486,5 5578,5 5592,9 5593,8 5573,6 5573,1 5582,9 5567,9

Budry 3779,4 3806,8 3813,9 3816,0 3817,0 3832,6 3831,8 3838,7 3842,2

Pozezdrze 4985,9 5001,9 5033,6 5045,2 5047,2 5073,1 5081,7 5085,2 5087,9
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Rys. 9. Pozyskanie drewna (grubizny) w gminach 
północnego obszaru WJM w 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Giżycko 4653,4 4691,8 4710,2 4739,2 4756,3 4799,2 4836,9 4854,9 4868,7

Kruklanki 11182,9 11192,2 11203,3 11231,1 11231,2 11288,0 11311,4 11311,0 11320,1

Ryn 5024,7 5038,5 5045,0 4994,9 5009,8 5061,4 5123,4 5127,5 5130,2

Miłki 2753,4 2761,5 2795,4 2814,0 2817,1 2819,9 2875,1 2889,2 2990,8

Wydminy 5182,8 5204,9 5208,6 5285,6 5286,8 5333,5 5360,7 5386,2 5387,3

Razem 48150,7 48321 48542,6 48716,5 48791,5 49048,6 49313,6 49394,2 49557,7

O  możliwościach  pozyskania  drewna  nie  decyduje  powierzchnia  lasów,  ale  ich  charakter.
Struktura siedliskowa lasów jest w dużym stopniu powiązana z żyznością gleb, na których one rosną
oraz warunkami klimatycznymi. Największe obszary leśne znajdują się w gminie Kruklanki. W 2012
roku  wskaźnik  lesistości  w  tej  gminie  wyniósł  54,6%  i  był  praktycznie  dwa  razy  wyższy  niż  w
pozostałych gminach LGD9. W gminach Węgorzewo, Giżycko i Miłki nie przekraczał on 20%, natomiast
w pozostałych  gminach LGD9 kształtował  się  przedziale  21-28%. Natomiast  pozyskanie  drewna w
gminie Kruklanki kształtowało się na najniższym poziomie, poniżej 122 m3. Ograniczone możliwości
pozyskania drewna wynikają ze specyfiki tego kompleksu leśnego, który stanowi jedyną w regionie
pozostałość  lasu  pierwotnego.  Puszcza  Borecka  należy  do  najcenniejszych  obszarów  leśnych
Pojezierza Mazurskiego. Charakteryzuje się ona dużym stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych.
Do  najczęściej  spotykanych  gatunków  drzew  należą:  dąb  szypułkowy,  grab  zwyczajny,  lipa
drobnolistna, jesion wyniosły, olcha czarna, klon zwyczajny brzoza omszona i  świerk pospolity. Na
obszarze Puszczy Boreckiej rośnie około 320 gatunków roślin naczyniowych, w tym 38 chronionych.
Puszcza jest siedliskiem tak rzadkich gatunków, jak: sit torfowy, wielosił błękitny, stokłosa Benekena,
czerwiec  trwały,  dziurawiec  skąpolistny,  podkolan  zielonawy,  listera  sercowata,  gnieźnik  leśny,
kotewka orzech wodny, cis pospolity.

Pozyskanie  drewna na  poziomie powyżej  300 m3 w
2012 roku odnotowano w trzech gminach:  Pozezdrze,
Wydminy  i  Ryn.  Wśród  siedlisk  leśnych  tych  gmin,
największy  udział  mają  bory,  głównie  bór  mieszany
świeży. Dominują tu drzewostany sosnowe z domieszką
świerka, brzozy dębu, brzozy. Ponadto kompleksy leśne
na  tych  obszarach  są  raczej  rozproszone  i  nie  należy
oczekiwać,  że  skala  pozyskania  drewna w najbliższych
latach może w sposób znaczący wzrosnąć. 

Na analizowanym obszarze w latach 2002-2012
łącznie pozyskano 23,8 tys. m3  drewna (grubizny90),  co
stanowiło 4,3% drewna pozyskanego w tym okresie w
województwie. W samym 2012 r. pozyskano 2,3 tys. m3,
tj. o 15,8% więcej niż w 2002 r. 

W latach 2002-2012 najwięcej drewna pozyskano na terenie gminy Wydminy – 4,9 tys. (20,5%
ogólnego pozyskania grubizny na terenie LGD 9 w tym okresie), a najmniej w gminie Budry (3,7%). Z
kolei  w 2012 r.  najwięcej  grubizny  pozyskano w gminie  Pozezdrze (23,3%),  na kolejnych pozycjach
uplasowały  się:  gmina  Wydminy  (16,8%),  Ryn (15,6%),  Giżycko (12,4%),  Miłki  (11,1%),  Węgorzewo
(10,5%), Kruklanki (5,2%), Srokowo (3,5%) i wreszcie Budry (1,5%) (Rys. 9).

Znaczne zasoby leśne obszaru LGD 9 powinny być raczej wykorzystane ze względu na ich funkcje
przyrodnicze  i  społeczne,  a  szczególnie  w  zakresie  poprawy  estetyki  krajobrazu,  poprawy  jakości
powietrza,  łagodzenia  lokalnego  klimatu,  zwiększenia  bioróżnorodności  oraz  ochrony  dzikich

90
 Grubizna jest to drewno okrągłe wielkowymiarowe i średniowymiarowe. Drewno wielkowymiarowe jest to drewno o
średnicy górnej od 14 cm (bez kory) mierzone w pojedynczych sztukach. Drewno średniowymiarowe jest to drewno o
średnicy (mierzonej bez kory): górnej od 5 cm wzwyż i dolnej do 24 cm – mierzone w pojedynczych sztukach, w sztukach
grupowo i stosach. Drewno małowymiarowe (drobnica) to drewno okrągłe o średnicy dolnej do 5 cm (bez kory) mierzone
w sztukach grupowo lub w stosach.
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gatunków  flory  i  fauny.  Przedstawiona  w  podrozdziale  1.5.  charakterystyka  kompleksów  leśnych
wskazuje, że szczególnie Puszcza Borecka obfituje w niezwykle cenne i unikatowe zasoby fauny i flory.
Puszcza ta należy do najcenniejszych obszarów leśnych Pojezierza Mazurskiego. Charakteryzuje się
ona dużym stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych. Do najczęściej spotykanych gatunków drzew
należą:  dąb  szypułkowy,  grab  zwyczajny,  lipa  drobnolistna,  jesion  wyniosły,  olcha  czarna,  klon
zwyczajny  brzoza  omszona  i  świerk  pospolity.  Na  obszarze  Puszczy  Boreckiej  rośnie  około  320
gatunków  roślin  naczyniowych,  w  tym  38  chronionych.  Puszcza  jest  siedliskiem  tak  rzadkich
gatunków,  jak:  sit  torfowy,  wielosił  błękitny,  stokłosa  Benekena,  czerwiec  trwały,  dziurawiec
skąpolistny,  podkolan  zielonawy,  listera  sercowata,  gnieźnik  leśny,  kotewka  orzech  wodny,  cis
pospolity. W Puszczy Boreckiej licznie występują duże ssaki: żubr, łoś, jeleń, sarna i dzik. 

Wśród drapieżników pospolite są lis i jenot oraz stała populacja wilków. Naturalny charakter
roślinności  Puszczy  Boreckiej  stwarza  dogodne  warunki  dla  rozwoju  drobnych  ssaków.  Występują
m.in. norniki, myszy, rzęsorek rzeczek oraz ryjówki - malutka i pospolita. Teren ten jest ostoją ptactwa
o znaczeniu europejskim. Gnieździ się tam 141 gatunków ptaków. Większość z nich stanowią gatunki
związane  z  biotopami  leśnymi  m.in.  bielik,  orlik  krzykliwy,  rybołów,  bocian  czarny  i  dzięcioł
białogrzbiety.  Puszcza  stwarza  dobre  warunki  do  rozwoju  płazów.  Licznie  występuje  tu  żaba
moczarowa. Można też spotkać ropuchę paskówkę, kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną i  coraz
rzadziej  rzekotkę  drzewną.  Warto  zatem  rozważyć,  czy  na  tym  obszarze  możliwe  jest  czerpanie
korzyści materialnych z tych unikatowych walorów przyrody. Z pewnością można podglądać przyrodę
nie zaburzając jej naturalnego rytmu. W dobie rozwoju Internetu można obserwować wiele zwierząt
na żywo, ale można również wykorzystać takie możliwości do rozwoju rodzimej turystyki. 

Kompleksy  leśne  są  szczególnie  istotne  zarówno ze  względu na  poprawę warunków życia
mieszkańców, jak i możliwości rozwoju turystyki. Z przeprowadzonej analizy zasobów leśnych wynika,
że są one zróżnicowane pod względem możliwości pełnienia funkcji turystycznych, czy rekreacyjnych
Na przykład w gminie Srokowo dominują głównie lasy dębowe i olchowe oraz mieszane ze znacznym
udziałem świerka oraz drzewami liściastymi (brzoza, olcha, dąb, lipa, jesion). To głównie za przyczyną
wysokiej  wilgotności  powietrza  i  siedlisk  oraz  ich  żyzności  wytworzyły  się  określone  naturalne
krajobrazy.  Lasy  znajdujące  się  na  tym terenie  charakteryzują  się  małą  przejrzystością,  która  jest
spowodowana występowaniem dużej ilości liściastych gatunków drzew i gęstym podszytem. Są one
również  bardzo  bogate  w zwierzęta  i  ptaki.  Licznie  występująca  zwierzyna  łowna (łosie,  daniele,
jelenie,  sarny,  dziki,  lisy,  jenoty  i  zające)  sprawia,  że  są  to  tereny  łowieckie. Również  w  gminie
Pozezdrze  znaczna  powierzchnia  lasów stwarza  warunki  do  rozmnażania  się  zwierzyny  łownej,  w
szczególności sarny, dziki, tchórze, lisy, zające, kuny, piżmaki. Na terenach podmokłych, bagiennych
występują kaczki, gęsi, czaple, bażanty, kuropatwy, co również czyni te tereny atrakcyjne łowiecko.

Z kolei lasy położone w gminie  Węgorzewo mają charakter peryferyjny, znajdują się one w
głównie w części wschodniej i zachodniej. Dominują tu siedliska lasów świeżych, a w dalszej kolejności
bór mieszany świeży i las mieszany. W lasach świeżych występują drzewostany świerkowo-dębowe z
domieszką innych liściastych drzew (lipa, klon, wiąz, jawor), natomiast w runie dominują: marzanna
wodna, miodunka, narecznica itp. W borach mieszanych dominują głównie drzewostany sosnowe z
większą lub mniejszą domieszką świerka lub brzozy  lub drzewostany sosnowe z  domieszką dębu,
brzozy i świerka. W podszyciu występuje jałowiec, a w runie – borówka czernica, borówka brusznica,
rokiet  pospolity,  orlica  pospolita,  konwalia  majowa  i  inne.  Z  kolei  w  lesie  mieszanym  występują
drzewostany dębowo-świerkowo-sosnowe, w podszyciu znajduje się jarzębina, leszczyna, krusznica.
W runie dominuje gajowiec żółty, wawrzynek wilcze łyko, malina itp. Tego typu kompleksy leśne są
przejrzyste  i  nadają  się  do  rozwijania  funkcji  turystycznych,  rekreacyjnych,  mogą  być  atrakcyjne
również ze względu na możliwości pozyskiwania owoców lasu (jagód, malin, borówek, grzybów itp.) 

Możliwości  wykorzystania  zasobów  leśnych  na  obszarze  LGD9  powinny  być  zatem
zróżnicowane i dostosowane do ich specyfiki. Stanowią one niezwykle cenny potencjał przyrodniczy
tego obszaru, który powinien być eksploatowany w sposób wyważony i racjonalny. 
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III.5. Możliwości rozwoju obszarów prawnie chronionych

Uwarunkowania  przyrodnicze  obszaru  LGD  9,  a  więc  wysoki  odsetek  obszarów  prawnie
chronionych, unikatowe tak w skali kraju, jak i regionu zasoby fauny i flory, a przede wszystkim walory
krajobrazowe tego obszaru sprawiają,  że jego rozwój musi  uwzględniać  ograniczenia wynikające z
formy ochrony przyrody, która tego obszaru dotyczy. Jakościowe zróżnicowanie kategorii obszarów
chronionych wynika z wyznaczonych celów ochronnych dla każdej z form ochrony oraz przypisanych
im różnych funkcji.  Podstawowym warunkiem uznania terenu za obszar chroniony, uwzględniany w
planach  przestrzennego  zagospodarowania,  jest  jego  prawno-organizacyjne  włączenie  do  parku
narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu lub innych
form podlegających ochronie. Formy uzupełniające obszarów prawnie chronionych stanowią: pomniki
przyrody,  stanowiska  dokumentacyjne  przyrody  nieożywionej,  użytki  ekologiczne  i  zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe.  W  odniesieniu  do  poszczególnych  kategorii  terenów  chronionych
dopuszczalne  są  różne  formy  użytkowania  zasobów  środowiskowych.  Zróżnicowanie  to  wynika  z
odmiennego  rygoru  prawnego  przypisanego  danemu  obszarowi.  Przy  wyodrębnianiu  parków
narodowych i rezerwatów przyrody duże znaczenie mają czynniki  naukowe i kulturowe, natomiast
tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu ma na celu uchronienie przed
zniszczeniem i degradacją wartości przyrodniczo-krajobrazowych tego obszaru91. 

Największe  ograniczenia  w  korzystaniu  ze  środowiska  przyrodniczego  mają  miejsca  w
rezerwatach ścisłych, a najmniejsze na obszarach chronionego krajobrazu. Na obszarze LGD 9 różnymi
formami  ochrony  objętych  jest  ponad  128,5  tys.  ha,  przy  czym  w  ramach  rezerwatów  przyrody
chronionych jest 4884,2 ha, z tego aż 72,9% w dwóch powiatach, giżyckim i węgorzewskim. Obszary
chronionego  krajobrazu  obejmują  ponad  123,4  tys.  ha,  przy  czym  ich  rozmieszczenie  jest  dość
równomierne na całym obszarze  LGD9, chociaż  największa powierzchnia  objęta tą formą ochrony
znajduje się w gminach Węgorzewo, Kruklanki, Ryn i Giżycko (tab. 26).

Z literatury przedmiotu92 wynika, że na obszarach prawnie chronionych dochodzi często do
konfliktów,  które  są  efektem  sprzecznych  interesów różnych  podmiotów funkcjonujących  na  tym
samym obszarze. Nasilenie konfliktów następuje, gdy dany obszar w przestrzeni jest  przydatny do
lokalizacji wielu funkcji lub ma wyjątkowe walory dla użytkowników. Najczęściej mają miejsce dwa
podstawowe rodzaje konfliktów:

− ekologiczno-społeczne, wynikające z różnic między przyrodniczymi a społecznymi 
i ekonomicznymi funkcjami zasobów przyrody,

− społeczno-ekologiczne, wynikające z podziału na interesy sfery prywatnej i publicznej oraz braku
porozumienia między różnymi grupami społecznymi korzystającymi z zasobów środowiska.

Tabela 26. Obszary prawnie chronione w gminach LGD9 w 2012 r.

Wyszczególnienie

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona

ogółem w tym [ha]

ha % pow. rezerwaty przyrody obszary chronionego krajobrazu

Srokowo 8739,7 45,1 402,8 8356,9

Węgorzewo 19859,9 58,2 1532,9 18287,0

Budry 9854,0 56,3 - 9854,0

91
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. DzU 04.92.880.

92
 Gotkiewicz W. 2005. Uwarunkowania i możliwości aktywizacji właścicieli gospodarstw rolnych na obszarach chronionych. 
Rozprawy i monografie 109. Wyd. UWM w Olsztynie 
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Pozezdrze 15568,7 88,1 277,2 15291,5

Kruklanki 18269,3 90,6 232,0 18037,3

Giżycko 18131,2 61,0 2027,0 16062,6

Ryn 17693,0 86,5 - 17510,3

Miłki 7965,6 47,0 412,3 7553,3

Wydminy 12465,7 53,5 - 12465,7

Razem 128547,1 66,1 4884,2 123418,6

Czy zatem można na obszarach prawnie chronionych pogodzić interes ekologiczny (wynikający
z  potrzeby  ochrony  obszarów cennych przyrodniczo)  z  interesem społecznym,  postrzeganym  jako
możliwości rozwoju społeczności lokalnych? Warto w tym miejscu podkreślić, że przygotowywana jest
projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który zakłada wsparcie
dla  gmin,  na  których  terenie  obszary  prawnie  chronione  stanowią  50  proc.
 i więcej. Środki z tego tytułu władze gminy mogłyby przeznaczyć na dowolny cel mieszczący się w
realizacji  ich  zadań  własnych.  Rozwiązaniem  priorytetowym  byłyby  tu  jednak  inwestycje  pro
środowiskowe93.

Problemy funkcjonowania społeczności lokalnych na obszarach prawnie chronionych są często
poruszane  przez  IUCN  (Światową  Unię  Ochrony  Przyrody).  W  opinii  tej  organizacji94 mieszkańcy
obszarów  prawnie  chronionych  mają  problemy  z  osiąganiem  korzyści  materialnych,  głównie  w
związku  z  koniecznością  ograniczania  tych  terenów  do  produkcji  rolnej,  leśnej  i  innej.  W  takich
sytuacjach, to administracja obszarów chronionych jest zobligowana do poszukiwania alternatywnych
praktyk zarządzania, które pomogą okolicznym mieszkańcom osiągać korzyści z obszarów chronionych
bez zagrożenia celów ochronnych. Konieczne jest jednak współdziałanie w tej kwestii z administracją
obszarów chronionych. W krajach europejskich te kwestie są już rozwiązywane. W niektórych krajach
(np.  Finlandia)  tworzone są oddzielne strategie  rozwoju,  z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
Działania  te funkcjonują w oparciu o założenie,  że  prawa społeczności  lokalnych do korzystania  z
zasobów środowiska rosną wraz z brakiem możliwości  znalezienia źródeł  dochodu poza obszarem
chronionym. Innym przykładem jest wydzielenie na obszarach prawnie chronionych poszczególnych
stref:  konserwacyjna,  ochronna,  rekreacyjna i  gospodarcza.  Oczywiście  strefy  te  są  wydzielone w
zależności od zasobów środowiska danego obszaru.

Konkludując należy stwierdzić,  że obszary chronione mogą i  powinny być traktowane jako
zasoby dające subregionom szanse harmonijnego funkcjonowania terenów wiejskich w warunkach
wysokiego standardu ekologicznego i ekonomicznego. 
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