WIADOMOŒCI OGÓLNE
Mazurski Park Krajobrazowy (MPK) znajduje
siê w pó³nocno-wschodniej Polsce. Obejmuje po³udniow¹ czêœæ Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
wschodni kraniec Pojezierza Mr¹gowskiego i pó³nocn¹
czêœæ Równiny Mazurskiej. Administracyjnie znajduje
siê w obrêbie województwa warmiñsko-mazurskiego,
w powiatach: mr¹gowskim, piskim i szczycieñskim
(gminach: Piecki, Mr¹gowo, Œwiêtajno, Ruciane-Nida,
Miko³ajki, Orzysz i Pisz).
MPK zosta³ utworzony 8. grudnia 1977 r. w celu
ochrony wartoœci przyrodniczych unikalnego, m³odoglacjalnego krajobrazu pojezierzy i wartoœci kulturowoZabudowania wsi Krutyñ (fot. J. Rychel)
historycznych regionu. Jezioro £uknajno i Puszcza Piska
zosta³y objête programem europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w ramach obszarów specjalnej
ochrony ptaków, a czêœæ Puszczy Piskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk – Ostoja Piska. Utworzono tu tak¿e 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat Jezioro £uknajno, w którym ochron¹ objêto jedn¹
z najwiêkszych ostoi ³abêdzia niemego w Polsce, wpisany na Œwiatow¹ Listê Rezerwatów Biosfery
UNESCO. Pozosta³e, to g³ównie rezerwaty: florystyczne, torfowiskowe i leœno-torfowiskowe (Krutynia,
Zakrêt, Królewska Sosna, Strza³owo, Pierwos, Jezioro Lisunie
i Krutynia Dolna) oraz ornitologiczne (Jezioro Warno³ty, Czapliniec, Czaplisko–£awny Lasek). £¹cznie ochron¹ prawn¹
w ramach rezerwatów objêto 31,95 km2 powierzchni, co stanowi
ok. 6% powierzchni MPK. W granicach Parku znajduje siê
101 pomników przyrody o¿ywionej (g³ównie dêbów, sosen i lip)
oraz wiele pomników przyrody nieo¿ywionej (g³azów narzutowych – granitoidów i gnejsów).
MPK zajmuje powierzchniê 536,55 km2, zaœ jego strefa ochronna
(otulina) – 186,08 km2. Lasy stanowi¹ 54,1% powierzchni Parku,
jeziora – 33,5%, inne tereny, g³ównie u¿ytkowane rolniczo – 12,4%.
Obszar Parku odznacza siê ch³odnym, w skali kraju, klimatem, z d³ug¹ zim¹ (do 140 dni), gdzie œrednia temperatura
stycznia wynosi ok. -4°C i latem (do 90 dni) ze œredni¹ temperatur¹ lipca 17–18°C. Œrednia temperatura roczna to 6°C, a roczna
suma opadów siêga ok. 600 mm.
Symbolem MPK jest bocian bia³y.
Siedziba Dyrekcji MPK, wraz z Muzeum Przyrodniczym (czynne: pn.–pi¹t., w lecie: pn.–niedz.), mieœci siê w Krutyni (Krutyñ 66,
Bociany w Mazurskim Parku
11-710 Piecki; tel. (89) 742 14 05; e-mail: krutyn@mazurskiKrajobrazowym (fot. W. Bzura)
park.pl

WALORY PRZYRODNICZE
Szata roœlinna. Prawie 53% powierzchni MPK zajmuj¹ lasy Puszczy Piskiej. Piaszczyste tereny Parku
porasta bór sosnowy. W miejscach wilgotnych i bezodp³ywowych wystêpuj¹ bory bagienne, a w bezpoœrednim s¹siedztwie jezior – olsy. Charakterystycznymi zbiorowiskami roœlinnymi s¹ gr¹dy, w których
runie roœnie chroniony krzew wawrzynek wilcze³yko. Na niewielkich obszarach zachowa³y siê ³êgi topolowo-wierzbowe z wierzbami: m.in. kruch¹ i bia³¹ oraz rzadk¹ – topol¹ bia³¹, a tak¿e ³êg wi¹zowo-jesionowy
z panuj¹cym jesionem wynios³ym, wi¹zem górskim i czeremch¹ zwyczajn¹ oraz ciekawe lasy o charakterze borealnym, np. œwierczyny na torfie (niskie œwierki). Najwiêksze nagromadzenie zabytkowych
drzew (pomników przyrody) wystêpuje wokó³ jeziora Kaczerajno i ko³o Ukty, mniejsze – po obu stronach
jeziora Be³dany i miêdzy Krutyni¹ a Jeziorem Mokrym. Osobliwoœci¹ Parku s¹ relikty polodowcowe,

m.in.: chamedafne pó³nocna (najwiêksze stanowisko w Polsce),
zimozió³ pó³nocny, wielosi³ b³êkitny, turzyca strunowa, turzyca luŸnokwiatowa i wierzba borówkolistna. Znajduje siê tu te¿ wiele roœlin
chronionych, takich jak storczyki (krwisty i szerokolistny, listery: sercowata i jajowata, kruszczyki: b³otny i rdzawoczerwony oraz obuwik pospolity, tajê¿a jednostronna, gnieŸnik leœny i ¿³obik koralowy), roœliny
owado¿erne: rosiczka okr¹g³olistna, p³ywacz zwyczajny i œredni oraz
roœliny zwi¹zane z wilgotnymi ³¹kami: pe³nik europejski, kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty i goŸdzik pyszny. Wodn¹ roœlin¹ chronion¹ jest k³oæ wiechowata, rosn¹ca przy brzegu jeziora Lisunie,
a rzadk¹ – mech wodny, wystêpuj¹cy w rzece Krutyni ko³o Ukty, a tak¿e
krasnorost znany z górnej Krutyni. Z mchów roœnie tu rzadki w kraju
mszar krokiewkowaty. Powszechnie natomiast wystêpuj¹ roœliny torfowiskowe, m.in.: wid³ak wroniec, we³nianka delikatna, bagnica torfowa
i turzyca bagienna.
Œwiat zwierzêcy. Na terenie MPK wystêpuj¹ niemal wszystkie znane w Polsce gatunki leœnych i wodnych ssaków, m.in.: ³oœ, jeleñ, Zakochana para – pomnik przyrody
sarna, dzik, wilk, ryœ, borsuk, jenot, wydra, bóbr i pi¿mak. Ochronie w rezerwacie Zakrêt (fot. J. Rychel)
podlegaj¹: wiewiórka ruda, ³asica, je¿, ryjówka, nietoperze, ³oœ, wilk,
ryœ, wydra i gronostaj. Wystêpuje tu wiele rzadkich i gin¹cych gatunków ptaków, m.in.: bielik, rybo³ów, orlik krzykliwy, bocian czarny i ³abêdŸ niemy, puchacz zwyczajny czy
cietrzew, a tak¿e b¹k zwyczajny, b¹czek oraz trzmielojad. Pluszcze zwyczajne zaobserwowaæ mo¿na
w okresie jesienno-zimowym na strumieniu Pierwos i nad górn¹ Krutyni¹. Gromada gadów reprezentowana
jest przez jaszczurkê ¿yworodn¹ i zwinkê oraz padalca. Mo¿na spotkaæ tak¿e ¿mijê zygzakowat¹ oraz sporadycznie gniewosza plamistego. Znaczne zró¿nicowanie œrodowisk wodnych sprzyja wystêpowaniu p³azów,
z których chronione to: ropucha zielona, ¿aba œmieszka, kumak nizinny i traszka grzebieniasta. Wœród chronionych gatunków owadów s¹ chrz¹szcze (kozioróg dêbosz i pachnica dêbowa) i wa¿ki (traszka pó³nocna,
¿agnica torfowcowa i ¿agnica zielona). Z ryb wystêpuj¹ tu m.in.: p³oæ, wzdrêga, leszcz, krêpa, kleñ, kie³b,
szczupak, sandacz, okoñ, sum, lin, wêgorz, a sporadycznie œwinka i sielawa.
W dolnym biegu Krutyni mo¿na znaleŸæ pó³nocne, reliktowe ma³¿e, takie jak Pisidium lilljeborgi i Pisidium hibemicum oraz g¹bkê Euspongilla lacustris. Osobliwoœci¹ jest te¿ relikt plejstoceñski, wystêpuj¹cy
w Jeziorze Mokrym, zimnowodny skorupiak – kie³¿ (Pallasea quadrispinosa).
Na terenie Parku znajduj¹ siê dwie stacje hodowlano-doœwiadczalne PAN. W Popielnie mieœci siê oœrodek hodowli bobra i konika polskiego, zaœ w Kosewie Górnym – ferma jeleniowatych. Na pó³noc od wsi
Baranowo znajduje siê Mazurska Ostoja ¯ó³wia (poza Parkiem).
Hydrografia. Na terenie Parku znajduje siê ponad 60 jezior o powierzchni powy¿ej 0,01 km2, w tym
najwiêksze jezioro w Polsce – Œniardwy (pow. – 113,4 km2, maks. g³êb. – 23,4 m, œr. g³êb. – 5,8 m).
Innymi, wiêkszymi jeziorami s¹: Be³dany (9,4 km2, maks. g³êb. – 46,0 m), Mokre (8,5 km2, maks. g³êb. –
51,0 m), £uknajno (6,8 km2, maks. g³êb. – 3,0 m) i Miko³ajskie (5,0 km2, maks. g³êb. 25,9 m). Wystêpuje
tu tak¿e ponad 20 ma³ych, œródleœnych jeziorek dystroficznych, charakteryzuj¹cych siê wod¹ o kwaœnym
odczynie. Zajmuj¹ one bezodp³ywowe zag³êbienia na terenach piaszczystych.
Osi¹ hydrograficzn¹, a zarazem g³ównym ciekiem MPK,
jest przep³ywaj¹ca przez jego zachodni¹ czêœæ rzeka Krutynia
(d³. 99,0 km), wyp³ywaj¹ca z Jeziora Krutyñskiego i wpadaj¹ca do Jeziora Gardyñskiego.
Na terenie MPK wystêpuj¹ te¿ liczne strumienie, np.
Blankowa Struga, Pierwos czy Uklanka. Przez pó³nocnozachodni¹ czêœæ Parku przbiega dzia³ wodny I rzêdu
miêdzy dorzeczami Wis³y i Prego³y. Obszar MPK z rynnami: mr¹gowsk¹ oraz jezior Probarskiego i Juksty jest
odwadniany przez Prego³ê, a pozosta³y nale¿y do dorzecza Wis³y.
Rzeka Krutynia (fot. J. Rychel)

BUDOWA GEOLOGICZNA
Obszar MPK jest po³o¿ony w obrêbie platformy wschodnioeuropejskiej (w jej czêœci zwanej wyniesieniem mazursko-suwalskim), która stanowi rozleg³¹ jednostkê geologiczn¹ zbudowan¹ ze ska³ magmowych: granitoidów, ryolitów i pegmatytów oraz metamorficznych: ³upków i gnejsów, tzw. coko³u krystalicznego (krystaliniku), utworzonych w proterozoiku. Na ska³ach tych le¿¹ prawie poziomo utwory tzw. pokrywy
osadowej, które powsta³y w fanerozoiku: paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku (fig. 1). Najstarszymi s¹ piaskowce, mu³owce i i³owce utworzone w p³ytkich morzach epikontynentalnych okresowo zalewaj¹cych
kontynent podczas starszego kambru (terenewu). Powy¿ej wystêpuj¹ zlepieñce permu dolnego
ze ska³ami piroklastycznymi œwiadcz¹cymi o procesach wulkanicznych i permu œrodkowego deponowane
w œrodowisku l¹dowym. Nad nimi le¿¹ morskie osady permu górnego (cechsztynu): dolomity, wapienie
i mu³owce z wk³adkami anhydrytów.
Zabarwione na czerwono: piaskowce, i³owce, mu³owce, zlepieñce i ³upki triasu dolnego powsta³y
w œrodowisku l¹dowym. W p³ytkich i ciep³ych morzach triasu œrodkowego osadzi³y siê wapienie i margle,
a mu³owce, i³owce i piaskowce triasu górnego deponowane by³y w warunkach l¹dowych. Piaskowce
i mu³owce jury dolnej to osady œródl¹dowe, zaœ piaskowce i mu³owce jury œrodkowej powsta³y w ciep³ych
morzach.

Fig.1. Profil litologiczno-stratygraficzny z rejonu MPK
(stratygrafia wg Wagnera, red., 2008; zmieniona)

Jura górna reprezentowana jest przez morskie wapienie i mu³owce piaszczyste. Seriê osadów mezozoicznych koñcz¹ piaskowce i mu³owce kredy dolnej powsta³e w g³êbokich morzach oraz morskie
wapienie, kreda pisz¹ca, margle i gezy kredy górnej.
Wy¿ej le¿¹ osady paleogenu i neogenu. Piaski, mu³ki, i³y z glaukonitem i faun¹ paleocenu wykszta³cone
s¹ w facjach morskich lub l¹dowych. Morskie utwory eocenu to piaski, mu³ki i i³y, a p³ytkomorskie, lagunowe lub wrêcz l¹dowe oligocenu to piaski kwarcowoglaukonitowe oraz piaski i mu³ki z domieszk¹ substancji brunatnowêglowej i z przewarstwieniami wêgla
brunatnego. Podczas neogenu omawiany obszar by³
l¹dem ze s³odkowodnymi jeziorzyskami, w których
podczas miocenu nastêpowa³a akumulacja i³ów,
mu³ków i piasków z wk³adkami wêgla brunatnego,
a w pliocenie, rzadko spotykanych na terenie MPK,
jeziorzyskowych i³ów pstrych znanych z okolic Piecek.
Akumulacja osadów czwartorzêdowych zachodzi³a w ci¹gu ostatnich 2,6 mln lat, g³ównie w plejstocenie. Najwiêksza na obszarze MPK ich mi¹¿szoœæ wynosi
281 m.
W czasie poprzedzaj¹cym zlodowacenia
(2600–950 tys. lat temu) obszar Parku by³ niszczony
(erodowany). Nastêpnie (950,0–11,7 tys. lat temu)
l¹dolody wielokrotnie przykrywa³y znaczn¹ czêœæ
Europy, w tym Polskê, wywieraj¹c wp³yw na rzeŸbê
terenu i warunki œrodowiskowe. Na omawianym
obszarze wystêpuj¹ osady wszystkich zlodowaceñ
i interglacja³ów kompleksów: po³udniowopolskiego,
œrodkowopolskiego i pó³nocnopolskiego (fig. 2).
Podczas nastêpuj¹cych po sobie nasuniêæ l¹dolodów (transgresji), na terenie Parku akumulowane
by³y g³ównie osady lodowcowe (gliny zwa³owe)
i wodnolodowcowe (piaski i ¿wiry) oraz zastoiskowe
(mu³ki i i³y). Podczas ociepleñ klimatu (interglacja³ów) l¹dolody zanika³y. Na terenach znajduj¹cych siê
na po³udnie od obszaru dzisiejszego Morza Ba³tyckiego, w rzekach i jeziorach gromadzi³y siê piaski i ¿wiry
oraz mu³ki, i³y i torfy.
Budowa geologiczna MPK zosta³a poznana dziêki
g³êbokim wierceniom wykonanym w okolicy Wejsun
(na terenie Parku) oraz Bez³awek, Mi³ek i Góry (poza
Fig. 2. Podzia³ stratygraficzny czwartorzêdu
Parkiem).
(wg Lindnera, Marksa, 2012, uzupe³niony)
Rozwój rzeŸby terenu. Powierzchnia MPK i jego
otoczenia zosta³a ukszta³towana w czasie ostatniego
zlodowacenia – Wis³y, kiedy l¹dolód skandynawski dwukrotnie przykrywa³ obszar obecnego Parku,
oraz w holocenie.
Oko³o 55 tys. lat temu czo³o l¹dolodu tego zlodowacenia siêgnê³o, w przybli¿eniu, 30 km na po³udnie
od po³udniowych granic Parku. Jednak ani osady, ani formy powsta³e w tym czasie nie ods³aniaj¹ siê
na powierzchni terenu.
Oko³o 25 tys. lat temu, w wyniku ponownego och³odzenia, l¹dolód zlodowacenia Wis³y po raz drugi
nasun¹³ siê na omawiany obszar. Oko³o 22 tys. lat temu jego czo³o zatrzyma³o siê na po³udnie od jezior
Spychowskiego i Kierwik oraz Jeziora Nidzkiego (fig. 3). Ten okres postoju l¹dolodu nazywany jest faz¹ leszczyñsk¹. Podczas topnienia (deglacjacji) akumulowane by³y gliny zwa³owe. W wyniku przep³ywu wód roztopowych w tunelach lub szczelinach pod l¹dolodem tworzy³y siê g³êbokie rynny subglacjalne. W strefie
czo³a powsta³y moreny czo³owe akumulacyjne zbudowane ze ¿wirów, g³azów oraz piasków, rzadziej

z glin zwa³owych, a przed czo³em
l¹dolodu akumulowane by³y piaski
i ¿wiry wodnolodowcowe, tworz¹c
rozleg³e powierzchnie (równiny, sto¿ki)
sandrowe. Nastêpnie moreny czo³owe rozmywane by³y przez powierzchniowe wody roztopowe (szczególnie
we wschodniej czêœci obszaru) b¹dŸ
zosta³y przykryte m³odszymi osadami
sandrowymi.
Po okresie deglacjacji (ok. 20 tys. lat
temu), podczas postojowej fazy
poznañskiej zlodowacenia Wis³y,
czo³ow l¹dolodu zatrzyma³o siê w rejonie po³udniowych brzegów Jeziora
Mokrego, Rucianego-Nidy i na po³udnie od jeziora Œniardwy (fig. 4a).
Fig. 3. Zasiêgi faz postojowych l¹dolodu zlodowacenia Wis³y
Przemieszczaj¹ce siê masy lodu, pod
w skali 1:500 000 (S. Lisicki, J. Rychel)
wp³ywem nacisku i ruchu, spiêtrza³y
osady pod czo³em l¹dolodu, tworz¹c moreny czo³owe z wyciœniêcia. Dziœ mo¿na je obserwowaæ na obszarze
okalaj¹cym od po³udniowego wschodu misê jeziora Œniardwy. Podczas topnienia l¹dolodu, bezpoœrednio
przed jego czo³em gromadzi³y siê osady, formuj¹c strefê pagórków moren czo³owych. S¹ one widoczne
na linii: Machary–Stare Kie³bonki–Zgon–Wojnowo i dalej na pó³noc od Rucianego-Nidy, przez rejon Zdor
i na po³udnie od Orzysza. Ich wysokoœci wzglêdne wynosz¹ 5–10 m. W rejonie Wojnowa i Rutki wyd³u¿one
wzgórza moren czo³owych zbudowane s¹ w znacznym stopniu z g³azów narzutowych (tzw. moreny blokowe), które tworz¹ tu rozleg³e g³azowiska. Nagromadzenia g³azów w postaci kamienistych raf wystêpuj¹ te¿
na dnie jeziora Œniardwy w rejonie Szerokiego Ostrowia – wyspy na jeziorze Œniardwy.
Pod stop¹ l¹dolodu, w jego brze¿nej czêœci, uformowa³y siê misy (depresje) koñcowe (du¿e, niezbyt
g³êbokie zag³êbienia, wystêpuj¹ce zwykle na zapleczu ³uku moren czo³owych): najrozleglejsza misa póŸniejszego jeziora Œniardwy, ma³a misa jeziora Duœ ko³o Wojnowa i misa jeziora Nawiady. Wtedy te¿ powsta³y rynny subglacjalne Jeziora Mokrego i jezior Be³dany i Miko³ajskiego. Wyloty tych rynien tworzy³y
bramy lodowe, którymi wyp³ywa³y spod l¹dolodu silne strumienie wód roztopowych transportuj¹c piaski
i ¿wiry, sk³adane na obszarze obecnej Równiny Mazurskiej. Po okresie deglacjacji frontalnej (topnienie od
czo³a l¹dolodu), nastêpowa³ rozpad l¹dolodu na fragmenty (p³aty), w których zaczê³y siê tworzyæ szczeliny, rozpadliny i przetainy. W wyniku deglacjacji arealnej (powierzchniowe zanikanie l¹dolodu poprzez wytapianie od góry) sk³adane by³y w nich g³ównie piaski i ¿wiry przysz³ych form szczelinowych i kemów,
przykryte w koñcowym etapie sedymentacji osadami b³otnistymi (glinami sp³ywowymi). Formy szczelinowe utworzy³y siê w rejonie jeziora Majcz Wielki ko³o Lipowa i miêdzy Krutyni¹ a Ukt¹. Najlepiej wykszta³cone wzgórza kemowe o p³askiej powierzchni (plateau) wystêpuj¹ na pó³noc od jeziora Œniardwy
(np. Góra Dêbowa), a znacznie mniejsze pagórki w obrêbie wysoczyzny polodowcowej (morenowej) na
pó³noc od Wojnowa. Kemy w formie wyd³u¿onych wa³ów utworzy³y siê na Szerokim Ostrowiu.
Oko³o 17 tys. lat temu, podczas fazy pomorskiej czo³o l¹dolodu uformowa³o siê równole¿nikowo
w pó³nocnej czêœci Równiny Mazurskiej i po pó³nocnej stronie jeziora Œniardwy (fig. 4b). Przed czo³em
d³ugo stagnuj¹cego l¹dolodu, w rejonie miêdzy jeziorami Tuchlin i Œniardwy oraz na pó³nocny zachód od
Orzysza, powsta³y moreny z wyciœniêcia. W czasie deglacjacji frontalnej zosta³a uformowana strefa
wyd³u¿onych pagórków i wzgórz moren czo³owych o wysokoœci 10–20 m w rejonie: Krzywe–Jakubowo–Ze³w¹gi–Miko³ajki–Drozdowo i na po³udnie od Cierzpiêt, o szerokoœci od 0,5–1,5 km do ponad 3 km.
Na zapleczu tych moren, pod stop¹ l¹dolodu powsta³y misy koñcowe, obecnie wype³nione wodami jezior:
Kuc, Inulec i £uknajno oraz dalej w kierunku pó³nocno-wschodnim – osadami jeziornymi i bagiennymi rozleg³ego Nietlickiego Bagna (poza Parkiem). W tym czasie uformowane zosta³y rynny subglacjalne dzisiejszych
jezior: Tyrk³o, Ta³ty, Probarskie–Juksty i W¹giel–Wierzbowskie (rynna mr¹gowska). W trakcie deglacjacji
arealnej, miêdzy bry³ami lodu, na zachód od granicy MPK, w rejonie Piecek i na obszarze wysoczyzny wokó³
Ukty, powstawa³y moreny martwego lodu zbudowane z piasków, ¿wirów, g³azów i glin zwa³owych.

Fig. 4. Rozwój rzeŸby na terenie Mazurskiego Parku
Krajobrazowego: a – w fazie poznañskiej, b – w fazie
pomorskiej, c – na prze³omie plejstocenu i holocenu,
d – obraz wspó³czesny (S. Lisicki, J. Rychel)

Miêdzy ods³aniaj¹cymi siê fragmentami wysoczyzny morenowej a bry³ami martwego lodu p³ynê³y wody
akumuluj¹ce osady tarasów kemowych, np. ko³o Dziubieli – po pó³nocnej stronie jeziora Œniardwy. W tym
samym czasie, w zachodniej czêœci Parku, w rejonie miêdzy rynn¹ mr¹gowsk¹ i rynn¹ Jeziora Mokrego,
a rynn¹ jeziora Be³dany, osady sandrowe by³y akumulowane na p³acie lodu pasywnego (nie maj¹cego
kontaktu z lodem aktywnym). W póŸniejszym czasie p³at ten podzieli³ siê na liczne bry³y martwego lodu,
które nastêpnie zosta³y wytopione pod materia³em wodnolodowcowym. Na powierzchni sandru powsta³o
wiele zag³êbieñ. Taki sandr nazywa siê sandrem dziurawym. Podobne zag³êbienia wystêpuj¹ na ca³ym
obszarze MPK. We wschodniej czêœci Parku osady sandrowe by³y sk³adane na rozleg³ym p³acie
martwego lodu wype³niaj¹cym misê przysz³ego jeziora Œniardwy i dalej na po³udnie od tego jeziora.

Przy strefie czo³owomorenowej (fazy pomorskiej) powierzchnia sandru znajduje siê na wysokoœci
160–180 m n.p.m. Nastêpnie stopniowo obni¿a siê ku po³udniowi w obszar Równiny Mazurskiej o wysokoœci
130–140 m n.p.m. W czasie gdy l¹dolód zamiera³ i rozpada³ siê, rynny subglacjalne zosta³y wype³nione
bry³ami martwego lodu. W bry³ach utworzy³y siê przetainy i rozpadliny, a w nich by³y akumulowane osady
kemów (np. na wchód od jeziora £uknajno). Wody roztopowe, p³yn¹ce pomiêdzy bry³ami wype³niaj¹cymi
subglacjalne rynny: mr¹gowsk¹ oraz jezior Probarskiego i Juksty, akumulowa³y osady przysz³ych form
szczelinowych, szczególnie malowniczych w rejonie na po³udnie od Mr¹gowa – ko³o Wierzbowa. Osady
moren martwego lodu wystêpuj¹ powszechnie na zapleczu strefy moren czo³owych miêdzy Mr¹gowem
a Miko³ajkami. W tym czasie czo³o l¹dolodu znajdowa³o siê ok. 12–25 km na pó³noc od granic Parku.
P³yn¹ce od l¹dolodu wody roztopowe wykorzystywa³y czêœæ rynien subglacjalnych, tworz¹c przep³ywy
o kierunku po³udnikowym albo formowa³y samodzielne doliny rzek roztopowych o rozwidlaj¹cych
i ³¹cz¹cych siê korytach, np. szlak sandrowy o kierunku z pó³nocnego zachodu na po³udniowy wschód
w rejonie Drozdowo–Okartowo. Wody te by³y zbierane przez powstaj¹c¹ na po³udniu dolinê pra-Pisy i doliny mniejszych cieków. W wyniku ocieplania siê klimatu topnia³y bry³y martwego lodu ods³aniaj¹c pagórki,
wa³y i wzgórza form akumulacyjnych oraz p³aty polodowcowej wysoczyzny morenowej wznosz¹cej siê
od ok. 165 m n.p.m. w czêœci pó³nocno-zachodniej do ok. 125 m n.p.m. w czêœci po³udniowo-wschodniej.
Na piaskach i ¿wirach sandrów tworzy³y siê miejscami pokrywy osadów wodnomorenowych, czyli b³ota
morenowego sp³ywaj¹cego z bry³ martwego lodu na przemian z osadami krótkich przep³ywów wodnych.
W obni¿eniach terenu, g³ównie na glinach zwa³owych daleko przed czo³em l¹dolodu, powstawa³y zbiorniki
wodne, w których osadza³y siê mu³kowo-ilaste i mu³kowo-piaszczyste osady zastoiskowe. W tym czasie
panowa³a pustynia arktyczna i rozwinê³a siê wieloletnia zmarzlina.
Pod koniec plejstocenu (ok. 15,0–11,7 tys. lat temu), w okresach ch³odniejszych i na pocz¹tku holocenu, rozwija³y siê intensywne procesy wietrzenia i erozji. Spowodowa³o to powstanie pokryw osadów
zwietrzelinowych – eluwialnych (pozostaj¹cych po wietrzeniu) oraz deluwialnych (przemieszczanych po
stokach i sk³adanych na wtórnym z³o¿u osadów eluwialnych). Na obszarach sandrowych tworzy³y siê
pokrywy piasków eolicznych, miejscami w formie wydm (np. na wschód od Wejsun).
Na prze³omie plejstocenu i holocenu, g³ównie w miejscach dzisiejszych jezior wytopi³y siê zakonserwowane w osadach bry³y martwego lodu. Spowodowa³o to osi¹gniêcie przez wody jeziorne najwiêkszej
objêtoœci, najwy¿szego poziomu i najwiêkszego zasiêgu (fig. 4c), co spowodowa³o depozycjê osadów
jeziornych (starszych) równie¿ poza obszarem obecnych jezior (np. w pra-Œniardwach). Starsze osady
jeziorne wystêpuj¹ po pó³nocnej stronie jeziora Œniardwy i miêdzy jeziorem Œniardwy a jeziorem Roœ.
Holocen rozpocz¹³ siê 11,7 tys. lat temu. Obszar tundry przekszta³ci³ siê w lasotundrê. Pod koniec fazy
preborealnej (ok. 10,2 tys. lat temu) wytopi³y siê pozosta³e bry³y martwego lodu i na terenie Parku zaczê³y
tworzyæ siê koryta rzeczne. Dolina Krutyni na odcinku do jeziora Be³dany jest dolin¹ g³ównie o charakterze
erozyjnym. W fazie borealnej (ok. 10,2–8,9 tys. lat temu) na terenie MPK ros³a tajga (lasy iglaste). Poziom
wód w jeziorach obni¿y³ siê o ok. 6–8 m, co by³o spowodowane wci¹gniêciem jezior w rzeczny odp³yw powierzchniowy. W jeziorach rozpoczê³a siê akumulacja najm³odszych osadów, mineralnych i wêglanowych.
Mi¹¿szoœæ gytii (osadów pochodzenia organicznego sk³adaj¹cych siê z fragmentów roœlin, i³u i fitoplanktonu) i kredy jeziornej w Œniardwach dochodzi do 10 m. W fazie atlantyckiej (ok. 8,9–5,7 tys. lat temu)
poziom wody w jeziorach podwy¿szy³ siê o ok. 4 m, a w fazie subborealnej (ok. 5,7–2,7 tys. lat temu)
obni¿y³ o ok. 1–2 m i by³ nadal ni¿szy od wspó³czesnego. Faza atlantycka charakteryzowa³a siê najcieplejszym klimatem w holocenie i przewag¹ lasów liœciastych, natomiast subborealna – powolnym och³odzeniem i przewag¹ lasów mieszanych i iglastych. Ostateczne podwy¿szenie poziomu wody w jeziorach
mia³o miejsce na pocz¹tku fazy subatlantyckiej (ok. 2,7 tys. lat temu). Od tego czasu tworz¹ siê, przy
znacz¹cym udziale wiatrów zachodnich, wysokie brzegi klifowe po³o¿one m.in. we wschodniej czêœci
jeziora Œniardwy. Od pocz¹tku holocenu, w obni¿eniach terenu (g³ównie na sandrze, na zachód od Jeziora
Nidzkiego) by³y akumulowane namu³y, a w g³êbszych zbiornikach – gytie i kreda jeziorna. Na obszarach
p³ytkich zbiorników wodnych, wype³nionych osadami mineralnymi i gytiami, powsta³y torfowiska (obecnie
równiny torfowe), np. gytiowisko i torfowisko na obszarze rezerwatu Nietlickie Bagno (fig. 4d). Wype³nianie
osadami i zarastanie zbiorników trwa do dzisiaj.
W ci¹gu 11 tys. lat misy jezior zosta³y wype³nione osadami dennymi w oko³o 30%, w tym jeziora rynnowe
w 20–25%, jezioro Œniardwy w 30–35%, a p³ytkie jeziora, np. jeziora Seksty czy £uknajno – w ok. 80%.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e za ok. 20 tys. lat znikn¹ ostatnie jeziora, ulegn¹ sp³aszczeniu wynios³oœci
terenu, a krajobraz mazurski stanie siê monotonnym krajobrazem staroglacjalnym.

Najwy¿szym wzniesieniem na obszarze Parku jest morena czo³owa w Krzywych Górach na po³udnie
od Mr¹gowa (206,3 m n.p.m.), zaœ najni¿ej po³o¿one obszary znajduj¹ siê przy Kanale Jegliñskim
w po³udniowo-wschodniej czêœci otuliny Parku (115,5 m n.p.m. – poziom jezior Œniardwy i Be³dany).
Lokalne deniwelacje terenu wynosz¹ do 35 m.

STANOWISKA GEOLOGICZNE
1. Rynna mr¹gowska ko³o Wierzbowa 21°19'20"E; 53°48'57"N
Punkt widokowy na subglacjaln¹ (podlodowcow¹) rynnê mr¹gowsk¹ z Jeziorem Wierzbowskim znajduje siê w Wierzbowie na pó³nocny-zachód od granicy otuliny MPK. Rynna ma przebieg po³udnikowy,
a po jej zachodniej stronie wystêpuj¹ wa³y piaszczysto-¿wirowych form szczelinowych, których kulminacje wznosz¹ siê ponad 20 m nad taflê wody w jeziorze. Rynna powsta³a pod l¹dolodem w starszych
glinach zwa³owych (zlodowacenia Odry), w wyniku erozyjnej dzia³alnoœci rzeki (subglacjalnej), p³yn¹cej
w kanale utworzonym pod l¹dolodem (fig. 5a), poni¿ej transportowanej masy b³otnistej (warstwy trakcyjnej). Towarzysz¹ce rynnie formy szczelinowe utworzy³y siê w czasie deglacjacji, podczas fazy pomorskiej. Wtedy to w martwym lodzie konserwuj¹cym rynnê i jej otoczenie (fig. 5b) powsta³y szczeliny,
którymi p³ynê³y na po³udnie wody roztopowe. By³y to rzeki p³yn¹ce po powierzchni l¹dolodu, prowadz¹ce
wody z jego topnienia (supraglacjalne) i akumuluj¹ce w szczelinach piaski i ¿wiry wodnolodowcowe.
Po czêœciowym wytopieniu bry³ lodu z osadów tych utworzy³y siê formy szczelinowe (fig. 5c), a wody
roztopowe rozlewa³y siê szerzej, akumuluj¹c piaski i ¿wiry wodnolodowcowe równiny szlaku sandrowego. Po ca³kowitym wytopieniu lodu najg³êbsze czêœci rynny zosta³y wype³nione wod¹ i zaczê³a siê
akumulacja osadów jeziornych (gytii, mu³ków i piasków).

Fig. 5. Schemat powstawania rynny subglacjalnej i form szczelinowych (M. Morawski, T. Trzebiatowski)

2. Misa koñcowa jeziora Inulec 21°29'22"E; 53°48'39"N
Punkt widokowy na jezioro Inulec znajduje siê na parkingu przy szosie z Miko³ajek do Mr¹gowa, na obszarze otuliny MPK. Wody jeziora wype³niaj¹ misê koñcow¹, któr¹ otacza od po³udnia, widoczna na horyzoncie, poroœniêta lasami, strefa czo³owomorenowa fazy pomorskiej. Gdy czo³o l¹dolodu podczas tej fazy
znajdowa³o siê w rejonie po³udniowych brzegów obecnego jeziora Inulec, na obszarze póŸniejszej misy
koñcowej, pod l¹dolodem, mia³a miejsce egzaracja (erozja lodowcowa) czyli niszczenie ska³ pod³o¿a
przez aktywny lód. Materia³ skalny by³ wynoszony wzd³u¿ p³aszczyzn œlizgowych w strefie czo³a l¹dolodu
i akumulowany przez wody roztopowe w formie sto¿ków marginalnych przysz³ych moren czo³owych (fig. 6a).
W obrêbie i na zapleczu sto¿ków, w wyniku sp³ywania b³ota morenowego, by³y równie¿ akumulowane
osady ablacyjne, g³ównie gliny sp³ywowe, a na przedpolu sto¿ków – starsze osady wodnolodowcowe.
W czasie wytapiania siê rozleg³ego p³ata martwego lodu na obszarze depresji koñcowej (fig. 6b) osadzi³y
siê miejscami m³odsze piaski i ¿wiry wodnolodowcowe. Po wytopieniu lodu powsta³o jezioro oraz ods³oni³y siê gliny zwa³owe, które wyœcie³aj¹ misê koñcow¹ i tworz¹ równie¿ polodowcow¹ wysoczyznê
morenow¹ na jej pó³nocnym zapleczu.

Fig. 6. Schemat powstawania moreny czo³owej wraz z mis¹ koñcow¹ i rozwiniêtym
w jej obrêbie jeziorem wytopiskowym (M. Morawski, T. Trzebiatowski)

3. Morena czo³owa ko³o Œwiniego Oka 21°26'58"E; 53°47'48"N
Ods³oniêcie znajduje siê w strefie czo³owomorenowej fazy pomorskiej, we wzgórzu o wysokoœci
wzglêdniej ponad 10 m, w okolicach miejscowoœci Œwinie Oko. W wyrobisku (piaskowni-¿wirowni) o wysokoœci œcian do 12 m, ods³aniaj¹ siê warstwowane piaski, g³ównie ró¿noziarniste, ze ¿wirami. Osady te
by³y akumulowane w formie sto¿ków marginalnych przez wody roztopowe wyp³ywaj¹ce od czo³a l¹dolodu.
Na przedpolu sto¿ków, z piasków i ¿wirów niesionych przez wody roztopowe w rzekach proglacjalnych
(zasilanych wodami z lodowca), powsta³a równina sandrowa (fig. 6a). W strefie kontaktu z lodem utworzy³y siê gliny sp³ywowe (ablacyjne). Po wytopieniu lodu osady sto¿ków marginalnych przekszta³ci³y siê
w morenê czo³ow¹ (fig. 6b). We wschodniej czêœci ods³oniêcia osady czo³owomorenowe s¹ zdeformowane
w wyniku lokalnego nacisku l¹dolodu (zaburzone glacitektonicznie) z kierunku po³udniowo-wschodniego.
4. Forma szczelinowa w Lipowie 21°26'12"E; 53°46'28"N
Formy szczelinowe w rejonie Lipowa powsta³y
podczas fazy poznañskiej. Znajduj¹ siê na ma³ym
p³acie wysoczyzny morenowej otoczonej równin¹
sandrow¹ i maj¹ przebieg po³udnikowy. Najwiêksza
z nich wznosi siê ponad 15 m nad powierzchni¹
lokalnych torfowisk. W formie tej znajduje siê
wyrobisko (piaskownia-¿wirownia) o wysokoœci
œcian do ok. 8,5 m. W œcianie widoczne s¹ osady
piaszczysto-¿wirowe z wk³adk¹ warstwy piaszczysto-mu³kowej na g³. 2,5–3,0 m. Stoki formy
Wa³ formy szczelinowej w Lipowie (fot. J. Rychel)
pokrywaj¹ piaski gliniaste ze ¿wirami i gliny sp³ywowe (ablacyjne). W rejonie obecnego jeziora Majcz Wielki powsta³o zag³êbienie, w którym zalega³a bry³a
martwego lodu. W wyniku przep³ywu wód roztopowych z pó³nocy na po³udnie, w szczelinach znajduj¹cych siê w bryle deponowane by³y piaski i ¿wiry wodnolodowcowe, miejscami gliny sp³ywowe (fig. 7a).

Fig. 7. Schemat powstawania form szczelinowych (M. Morawski, T. Trzebiatowski)

Pod koniec akumulacji osadów wodnolodowcowych z topniej¹cej bry³y lodowej ponownie sp³ynê³y
do szczelin osady ablacyjne. Martwy lód wytapia³ siê, a z osadów wodnolodowcowych, zakorzenionych
w glinach zwa³owych, utworzy³y siê formy szczelinowe (fig. 7b). Podczas zaawansowanej deglacjacji
mia³y miejsce lokalne przep³ywy wód roztopowych, które osadza³y piaski i ¿wiry, a z martwego lodu
sp³ywa³y gliny, tworz¹c osady wodnomorenowe. Œladami po martwym lodzie s¹ liczne zag³êbienia bezodp³ywowe wype³nione deluwiami.
5. Morena czo³owa ko³o Prawdowa 21°32'28"E; 53°47'35"N
Znajduje siê ona w strefie czo³owomorenowej fazy pomorskiej, nieopodal szosy z Miko³ajek do
Mr¹gowa, w otulinie MPK. Wzgórze ma wysokoœæ wzglêdn¹ ok. 10 m, a wysokoœæ œcian znajduj¹cego siê
w nim ods³oniêcia (piaskowni) wynosi ok. 7 m. W œcianie widoczne s¹ silnie piaszczyste gliny sp³ywowe
(0,8 m), pod nimi mu³ki piaszczyste (0,4 m), a ni¿ej piaski ze ¿wirami. Osady czo³owomorenowe by³y
akumulowane w formie sto¿ków marglinalnych przez wody roztopowe wyp³ywaj¹ce od czo³a l¹dolodu
w kierunku po³udniowym (fig. 6a).
6. G³az na pó³wyspie Kusnort 21°37'43"E; 53°46'28"N
Najwiêkszy w Parku g³az narzutowy znajduje siê
na pó³wyspie Kusnort, na zachodnim brzegu jeziora
Œniardwy. Jest to ró¿owy granit Lemland, pochodz¹cy z Wysp Alandzkich na Morzu Ba³tyckim. L¹dolód niós³ odrywany od pod³o¿a materia³ skalny
(egzaracja), który podczas postoju, w trakcie topnienia (deglacjacji), by³ deponowany. G³az ten jest pomnikiem przyrody nieo¿ywionej i ma ok. 12,2 m obwodu, ok. 4,1 m œrednicy oraz ok. 2 m wysokoœci. Le¿y
on na glinach zwa³owych i by³ przytransportowany
przez l¹dololód zlodowacenia Wis³y. Na górnej powierzchni g³azu znajduj¹ siê dwa wg³êbienia – prawGranitowy g³az narzutowy na Pó³wyspie Kusnort
dopodobnie misy ofiarne wykute w czasach wcze(fot. J. Rychel)
snoœredniowiecznych.
7. Taras kemowy ko³o Dziubieli 21°37'43"E; 53°46'28"N
Taras kemowy znajduje siê przy rozwidleniu dróg miêdzy Dziubielami Ma³ymi a Dziubielami, na pó³noc
od jeziora Œniardwy, przy pó³nocnej granicy Parku. Usytuowany jest on w pó³nocnej czêœci ma³ego p³ata
wysoczyzny morenowej, na po³udnie od strefy czo³owomorenowej, a jego wysokoœæ wynosi ok. 135 m n.p.m.
W krawêdzi opisywanego tarasu znajduje siê wyrobisko (¿wirownia-piaskownia) o wysokoœci œcian ok.
9 m. W œcianie ods³oniêcia od góry wystêpuj¹ piaszczyste gliny sp³ywowe (ablacyjne) (0,5–1,0 m),
a poni¿ej widoczny jest kompleks piasków i ¿wirów
wodnolodowcowych z przewarstwieniami piasków
gliniastych, które miejscami przykrywaj¹ margiel
kredowy. Pierwotne warstwowanie osadów jest zaburzone, g³ównie w pó³nocnej czêœci ods³oniêcia.
¯wiry i piaski tarasu kemowego le¿¹ na glinach
Taras kemowy w okolicach Dziubieli
zwa³owych zlodowacenia Wis³y, ods³aniaj¹cych siê
(fot. K. Czapla)
w do³ach eksploatacyjnych, w obrêbie wyrobiska.
Osady, z których zbudowany jest taras, by³y akumulowane w czasie deglacjacji i postoju czo³a l¹dolodu na linii moren czo³owych fazy poznañskiej, przez
wody roztopowe p³yn¹ce miêdzy glinami zwa³owymi p³ata wysoczyzny morenowej i krawêdzi¹ martwego
lodu na pó³nocy (fig. 8a). Pod koniec akumulacji powsta³y ma³e zbiorniki, w których osadza³ siê margiel
kredowy. Lokalna oscylacja (wahanie) czo³a l¹dolodu z pó³nocy i pó³nocnego-wschodu, stagnuj¹cego
w strefie tworz¹cych siê moren czo³owych fazy pomorskiej nieco dalej na pó³nocy, spowodowa³a

Fig. 8. Schemat powstawania tarasu kemowego (M. Morawski, T. Trzebiatowski)

zaburzenia glacitektoniczne (deformacje spowodowane naciskiem l¹dolodu) w obrêbie czêœci wczeœniej
z³o¿onych osadów. W ostatnim etapie tworzenia siê tarasu na osady kemowe sp³ynê³y z bry³ lodowych
piaszczyste gliny ablacyjne, a wody roztopowe p³yn¹ce od strefy czo³owomorenowej utworzy³y szlak sandrowy i osadzi³y na glinach zwa³owych piaski i ¿wiry wodnolodowcowe (fig. 8b).
8. Klif nad jeziorem Œniardwy w okolicy Kwiku 21°47'25"E; 53°44'21"N
Czynny klif znajduje siê we wschodnim brzegu jeziora Œniardwy, ok. 4 km na zachód od skrzy¿owania szosy
Orzysz–Pisz z drog¹ do miejscowoœci Kwik. Klif czyli faleza to urwisko brzegowe, stroma, pionowa
œciana utworzona w wyniku abrazji, czyli podmywania podstawy
œciany. Opisywany klif ma wysokoœæ ok. 6 m, a rzêdna terenu w jego
stropie wynosi ok. 122 m n.p.m. Pod piaszczystymi osadami
sandrowymi (2 m) ods³aniaj¹ siê gliny zwa³owe zlodowacenia Wis³y
(ponad 4,0 m). U³o¿enie ¿wirów wystêpuj¹cych w œrodkowej czêœci
glin wskazuje na lokalne nasuwanie siê l¹dolodu z kierunku
pó³nocno-wschodniego. W sp¹gu glin zwa³owych spotykane s¹ du¿e
¿wiry i g³azy z obróbk¹ eoliczn¹ (oszlifowane przez drobny materia³
skalny niesiony przez wiatr), a jeden z nich mo¿na obserwowaæ
u podstawy klifu w jego po³udniowej czêœci.
9. Klif w kemie na Szerokim Ostrowiu 21°44'12"E; 53°44'07"N
Klif znajduje siê na Szerokim Ostrowiu – najwiêkszej wyspie
jeziora Œniardwy, w jej zachodnim brzegu. Wysokoœci œcian klifu dochodz¹ do ok. 9 m, a rzêdna terenu
w jego stropie wynosi ok. 125 m n.p.m.
W górnej czêœci œciany klifu odKlif w okolicach Kwiku
s³aniaj¹ siê gliny sp³ywowe (2,5 m)
(fot. J. Rychel)
z nagromadzeniami i smugami wêglanu wapnia i przewarstwieniami
piasków py³owatych. Pod glinami wystêpuj¹ piaski drobnoziarniste
i py³owate o nachyleniu (upadzie) warstw dochodz¹cym do 40°.
W piaskach widoczne s¹ struktury deformacyjne (uskoki, pogr¹zy).
Osady kemu na Szerokim Ostrowiu powsta³y w czasie fazy poznañskiej, w szczelinowej rozpadlinie lodu (pasywnego) wype³niaj¹cego
nieckê przysz³ego jeziora Œniardwy (fig. 9a). W rozpadlinie tej by³y
sk³adane drobnopiaszczyste i mu³kowe osady, przykryte w ostatnim
etapie akumulacji glinami ablacyjnymi sp³ywaj¹cymi z powierzchni topniej¹cego lodu. W czasie postêpuj¹cej deglacjacji bry³y lodu miêdzy
przetainami topnia³y, co spowodowa³o utratê podparcia osadów i przechylenie pierwotnie u³o¿onych ich warstw zgodnie z nachyleniem
Klifowy brzeg jeziora Œniardwy
stoków form. Miêdzy kemami powsta³y ma³e jeziora wytopiskowe,
na Szerokim Ostrowiu
przekszta³cone póŸniej w torfowiska (fig. 9b).
(M. Morawski)

Fig. 9. Schemat powstawania kemu (M. Morawski, T. Trzebiatowski)

10. Sandr ko³o Popielna 21°37'27"E; 53°44'30"N
Okaza³e ods³oniêcie w sandrze jest usytuowane w lesie po zachodniej stronie jeziora Œniardwy, na
pó³noc od jeziora Warno³ty i 0,8 km na po³udnie od
Popielna. Powierzchnia sandru rozci¹ga siê
na wysokoœci ok. 125 m n.p.m, a wysokoœæ œcian
ods³oniêcia (piaskowni-¿wirowni) dochodzi do 9 m.
W œcianie widoczne s¹ warstwowane piaski drobnoi œrednioziarniste (2 m), a pod nimi te¿ warstwowane piaski ró¿noziarniste ze ¿wirami. Nachylenie
warstw wskazuje na kierunek transportu osadów
z pó³nocnego zachodu. W stropowej czêœci, do
g³êbokoœci ok. 1 m, warstwowanie osadów jest
zatarte w wyniku dzia³ania procesów peryglacjalnych (mrozowych).
Warstwowane osady piaszczysto-¿wirowe poWarstwowania w sto¿ku sandrowym Popielna
wstawa³y w korytach szybko p³yn¹cych, progla(fot. M. Morawski)
cjalnych rzek roztokowych, bior¹cych swój
pocz¹tek w formuj¹cej siê na pó³nocy strefie czo³owomorenowej w czasie fazy pomorskiej (poziom wy¿szy) i póŸniej w czasie nastêpnych postojów czo³a l¹dolodu (poziom ni¿szy) (fig. 10a). W ostatnim etapie akumulacji, gdy prêdkoœæ przep³ywu wód zmala³a, zosta³y osadzone drobniejsze osady piaszczyste.
Miejscami, w zachodniej czêœci Parku, np. w rejonie Jeziora Mokrego (stanowisko geologiczne 14),
osady sandrowe zosta³y z³o¿one na rozpadaj¹cym siê na bry³y lodzie pasywnym. Po stopieniu bry³
martwego lodu na powierzchni sandru utworzy³y siê zag³êbienia i powsta³ sandr dziurawy
(fig. 10b).
W czasie, gdy czo³o l¹dolodu znajdowa³o siê znacznie na pó³noc od granic Parku, na obszarze
powsta³ego sandru panowa³ klimat pustyni arktycznej, w którym stropowe czêœci osadów podlega³y
silnemu wietrzeniu mechanicznemu.

Fig. 10. Schemat powstawania sandru (M. Morawski, T. Trzebiatowski)

11. Morena martwego lodu ko³o Osiniaka 21°29'52"E; 53°39'59"N
Pagórek o wysokoœci ok. 130 m n.p.m. znajduje siê ok. 2 km na wschód od Wojnowa, przed miejscowoœci¹ Osiniak. W ods³oniêciu (¿wirowni-piaskowni), o wysokoœci œcian dochodz¹cej do 7 m, w czêœci
stropowej widoczne s¹ sp³ywowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste (2 m), a pod nimi piaski ró¿noziarniste przepe³nione ¿wirami i zapylone, o strukturze masywnej. W dnie ods³oniêcia znajduj¹ siê liczne g³azy,
niekiedy o œrednicy ponad 1 m. Tego typu formy w rejonie Osiniaka powstawa³y w czasie deglacjacji arealnej
miêdzy bry³ami martwego lodu, na zapleczu moren czo³owych fazy poznañskiej.
Wokó³ topniej¹cych bry³ lodowych by³ akumulowany materia³ ¿wirowo-piaszczysty (fig. 11a), a na ich
powierzchni gromadzi³ siê gliniasty materia³ ablacyjny. W dalszym etapie deglacjacji na osady ¿wirowo-piaszczyste sp³ynê³y osady ablacyjne (fig. 11b), a na bry³ach utworzy³y siê jeziora roztopowe.
Po martwym lodzie pozosta³y zag³êbienia wytopiskowe, niekiedy wype³nione wodami, a wokó³ zag³êbieñ
powsta³y wieñce moren martwego lodu (fig. 11c).

Fig.11. Schemat powstawania moreny martwego lodu (J. Rychel, T. Trzebiatowski)

12. G³azowe moreny czo³owe ko³o Rosochy i Wojnowa 21°27'16"E; 53°39'13"N i 21°28'13"E;
53°39'08"N
G³azowe moreny czo³owe (g³azowiska) w okolicy leœniczówki Rostek i na po³udnie od wsi Rosocha
zajmuj¹ obszar o powierzchni 0,04 km2, a na po³udnie od wsi Wojnowo – o powierzhni 0,09 km2. G³azowisko pod Wojnowem, to najliczniejsze skupisko g³azów narzutowych na Mazurach (13 500 sztuk), z których wiêkszoœæ to granitoidy i granitognejsy, poroœniête mchami i porostami. Obwody g³azów wynosz¹
od ok. 2–3 m do 4–7 m, z czego najwiêkszy to „œpi¹cy s³oñ” (obwód 10 m). G³azy te zosta³y przytransportowane przez l¹dolód z obszaru Skandynawii ok. 24–19 tys. lat temu. Wielkie bloki skalne by³y odrywane
od pod³o¿a i wleczone przez l¹dolód, a podczas jego postoju, w trakcie deglacjacji frontalnej by³y deponowane w krótkich sto¿kach marginalnych (fig. 12a) – póŸniejszych, g³azowych morenach czo³owych
(morenach blokowych) fazy poznañskiej (fig. 12b). Na przedpolu g³azowych moren czo³owych powsta³a
równina sandrowa zbudowana z piasków i ¿wirów wodnolodowcowych, a na zapleczu gliniasta wysoczyzna morenowa i p³ytkie jezioro Duœ, po³o¿one w wytopiskowej depresji koñcowej.

Fig.12. Schemat powstawania g³azowych moren czo³owych (M. Morawski, T. Trzebiatowski)

13. Jeziora dystroficzne w rezerwacie Zakrêt 21°24'54"E; 53°41'07"N
Rezerwat znajduje siê na zachód od wsi Krutyñ.
Ochronie podlegaj¹ tu ma³e, owalne, izolowane, œródleœne i bezodp³ywowe zbiorniki. Powsta³y one podczas
deglacjacji, na skutek wytopienia bry³ martwego lodu
zagrzebanych na sandrze w piaskach i ¿wirach wodnolodowcowych. Na dnie jezior polodowcowych osadzi³y
siê gytie. Takie zbiorniki, o ograniczonym dop³ywie wód
gruntowych, zarastaj¹ od brzegów stref¹ szuwarów
(fig. 13a). Wody w ma³ych jeziorach dystroficznych
os³oniête s¹ od wiatrów wysokimi brzegami i drzewostanem i dziel¹ siê w pionie na warstwy ró¿ni¹ce siê
temperatur¹ (stratyfikacja termiczna). Ró¿nice te latem
Wyspa z p³a na jeziorze dystroficznym
mog¹ wynosiæ nawet 5–6°C na 1 m g³êbokoœci. Woda
w rezerwacie Zakrêt (fot. W. Bzura)
jest uboga w tlen i w mineralne substancje od¿ywcze
oraz charakteryzuje siê ciemnobrunatnym kolorem. Jest to wynik
rozk³adu substancji organicznych,
np. liœci, igliwia, ga³êzi i typowego
zespo³u roœlinnoœci torfowiskowej
(mszaru torfowcowego), którego
g³ównym komponentem jest mech
torfowiec. Mszar narasta od l¹du
w kierunku jeziora powoduj¹c jego
zarastanie i powstanie torfów, a na
powierzchni wody powstaj¹ p³yFig.13. Schemat powstawania jeziora dystroficznego
waj¹ce i uginaj¹ce siê ko¿uchy ro(J. Rychel, T. Trzebiatowski)
œlinne – p³o. Takie p³ywaj¹ce wyspy
mog¹ byæ poroœniête niewielkimi
drzewami – sosnami czy brzozami. W strefie przybrze¿nej tworzy siê okrajek wodny (fig. 13b).
W rezerwacie Zakrêt ukszta³towa³ siê koncentryczny uk³ad przestrzenny wysp zbudowanych z p³a, w œrodku
których rosn¹ pojedyncze sosny, a wokó³ wystêpuj¹ mszary przejœciowotorfowiskowe.
14. Pla¿a nad Jeziorem Mokrym 21°23'55"E; N 53°41'26"N
Punkt widokowy zlokalizowany jest na wschodnim brzegu Jeziora Mokrego, które jest du¿ym jeziorem
rynnowym. Wysokoœci pagórków sandru dziurawego (stanowisko geologiczne 10) w okolicy jeziora,
miejscami przekraczaj¹ 150 m n.p.m., a ich wysokoœci wzglêdne wahaj¹ siê w granicach od ok. 5 do
ponad 15 m. Pla¿a usytuowana jest na tarasie jeziornym wznosz¹cym siê do 3 m powy¿ej lustra wody
(125–128 m n.p.m.). Taras ten zbudowany jest z piasków z przewarstwieniami kredy jeziornej. Powsta³
on na pocz¹tku holocenu, w czasie gdy wody jezior osi¹gnê³y swój najwiêkszy zasiêg.

WALORY KRAJOZNAWCZE
Najwiêcej obiektów zabytkowych w rejonie MPK zlokalizowanych jest w miastach le¿¹cych na obrze¿ach Parku: Mr¹gowie, Miko³ajkach, Orzyszu i Piszu. Zachowa³y
siê tu historyczne uk³ady urbanistyczne oraz zabytkowe
domy i kamieniczki z prze³omu XIX i XX w. Atrakcjami
turystycznymi, znajduj¹cymi siê na terenie Parku i w jego
bezpoœrednim s¹siedztwie, s¹ m.in. koœcio³y: gotycki
w Nawiadach (z lat 1600–1603), barokowy w Okartowie
(z 1799 r.), neogotycki w Ukcie (z 1845 r.) i eklektyczny
w Baranowie (z lat 1904–1907), zespo³y dworsko-parkowe w Baranowie (klasycystyczny dwór z po³owy XVIII w.)

Dwór w Baranowie (fot. J. Rychel)

i Brejdynach oraz parki podworskie w Kocio³ku Szlacheckim,
Popielnie i Wê¿ewie. Do innych, ciekawych zabytków nale¿y
m³yn wodny (z XIX w.) na rzece Krutyni w Zielonym Lasku (Krutyñskim Piecku), wiatrak o konstrukcji stalowej w Zgonie oraz
stare, drewniane cha³upy w: Ga³kowie, Inulcu, Karwiku, Krutyni,
Mojtynach oraz Starych Kie³bonkach, Pieckach, Wejsunach,
WoŸnicach, Wygrynach, Zdorach i Ze³w¹gach. Najbardziej
okaza³y zespó³ obiektów zabytkowych Parku znajduje siê
we wsi Wojnowo. W leœniczówce Piers³awek utworzono izbê
poœwiêcon¹ niemieckiemu pisarzowi Ernstowi Wiechertowi
(1887–1950 r.) – najwybitniejszemu, niemieckojêzycznemu
piewcy Mazur. W Wejsunach, w cha³upie mazurskiej z XIX w.,
z inicjatywy Eugeniusza Bielawskiego – mazurskiego regionalisty i pedagoga, powsta³a izba regionalna, w której znajduj¹
siê dawne przedmioty codziennego u¿ytku, sprzêty gospodarskie wykonane z drewna oraz liczne druki pokazuj¹ce
historiê Ziemi Piskiej.
Iznota – wieœ nad jeziorem Be³dany z oœrodkiem turystycznym o nazwie Galindia (Mazurski Eden), oaza ciszy i spokoju
– bez ³odzi motorowych i wodnych skuterów. Oœrodek sk³ada
siê z hotelu, restauracji i pensjonatu. S¹ tam: pieczary, termy,
M³yn wodny w Zielonym Lasku na Krutyni
(fot. J. Rychel)
lochy demonów, studnie g³odowe, uroczyska leœne, rytualny
kr¹g kamienny, skansen i labirynt Galindów.
Kadzid³owo – wieœ, w której znajduje siê zabytkowa Osada
Kulturowa bêd¹ca w³asnoœci¹ jej twórców – Danuty i Krzysztofa Worobców. W Osadzie znajduje siê szeœæ
drewnianych budynków przeniesionych z okolicznych wiosek, w tym: podcieniowa cha³upa z prze³omu
XVIII i XIX w. przeniesiona z nieodleg³ego Warnowa, w której mieœci siê muzeum, cha³upa z pocz¹tku XX w.
z pó³nocnych Kurpiów, w której znajduje siê Ober¿a pod Psem czy podcieniowa kuŸnia z XIX w., w której
urz¹dzono tradycyjn¹ ³aŸniê parow¹ – rusk¹ bajniê. Izby i inne pomieszczenia budynków wype³niono starymi meblami, przedmiotami codziennego u¿ytku
i narzêdziami gospodarczymi. Obok drewnianych
zabudowañ Osady znajduje siê prywatny Park Dzikich Zwierz¹t. Utworzono go w celu poznania g³ównie rodzimych gatunków zwierz¹t (m.in. ¿ubrów,
danieli, koników polskich i jeleni). S¹ tu warunki
zbli¿one do ich naturalnego bytowania. Wiêkszoœæ
zwierz¹t jest oswojona z obecnoœci¹ cz³owieka, dlatego mo¿liwe jest ich karmienie i g³askanie (zwiedzanie
tylko z przewodnikiem). Nieopodal Parku znajduje
siê dobrze utrzymany cmentarz staroobrzêdowców
z dwiema potê¿nymi pomnikowymi tujami i przeOber¿a pod Psem w Kadzid³owie (fot. S. Lisicki)
biega œcie¿ka dydaktyczna – Kadzid³owski Las.
Miko³ajki – ¿eglarska stolica Mazur z najwiêkszym na Mazurach portem jachtowym. Znajduje siê tu koœció³ ewangelicko-augsburski pod wezwaniem
Œwiêtej Trójcy z 1842 r., z wie¿¹ z 1880 r. i cmentarzem (w pobli¿u – Muzeum Reformacji Polskiej),
a tak¿e koœció³ katolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Ró¿añcowej z 1910 r. oraz cmentarz ¿ydowski.
Mo¿na zobaczyæ tak¿e: zespó³ m³ynowo-magazynowy, dworzec kolejowy, star¹ szko³ê oraz umocnienia
mostu pieszego i kolejowego.
Popielno – niewielka osada z koñca XVII w. po³o¿ona na Pó³wyspie Popielniañskim otoczonym jeziorami: Warno³ty, Œniardwy, Miko³ajskim i Be³dany. We wsi mo¿na zobaczyæ: star¹ kuŸniê i drewniane cha³upy
mazurskie z pocz¹tku XX w., drewnian¹ stajniê, spichlerz z po³owy XVIII w. i niemiecki cmentarz z prze³omu
XVIII i XIX w. Mieœci siê tu tak¿e Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej
Zwierz¹t PAN (m.in. konika polskiego), udostêpniona do zwiedzania.

Zabytkowa wy³uszczarnia nasion (fot. S. Lisicki)

Ruciane-Nida – miasto, którego pocz¹tki siêgaj¹
XVII w. G³ównymi jego zabytkami s¹: katolicki koœció³
pod wezwaniem Matki Bo¿ej Mi³osierdzia (1905 r.)
i do dziœ czynna wy³uszczalnia nasion (1890 r.).
W Rucianem i Guziance znajduj¹ siê bunkry wie¿owe, które wraz ze œluz¹ Guzianka (z XIX w.) wchodzi³y w sk³ad wêz³a obronnego maj¹cego chroniæ
Prusy Wschodnie przed inwazj¹ wojsk rosyjskich
w czasie I wojny œwiatowej.
Wojnowo – wieœ za³o¿ona w XIX w. przez jedn¹
ze wspólnot rosyjskich staroobrzêdowców – filiponów. Zabytki architektoniczne Wojnowa zwi¹zane
s¹ z osadnictwem rosyjskim, które rozwija³o siê tu
od 1830 r. S¹ to:

– monaster pod wezwaniem Zbawiciela i Trójcy Œwiêtej –
mêski klasztor staroobrzêdowców (fidosiejewców), wybudowany w 1847 r. nad jeziorem Duœ, a od 1894 r. funkcjonuj¹cy
jako monaster ¿eñski, a¿ do œmierci ostatniej mniszki w 2006 r.
Od tego momentu stanowi obiekt turystyczny. We wnêtrzu
znajduj¹ siê XIX-wieczne ikony, krzy¿e i srebrny ¿yrandol.
Obok klasztoru jest cmentarz prawos³awny;
– neogotycka molenna klasztorna – najstarsza staroobrzêdowa budowla sakralna w Polsce. Wie¿a zwieñczona jest
oœmiokoñczastym krzy¿em. Na dzwonnicy znajduje siê tylko
jeden dzwon – trzy pozosta³e zosta³y skonfiskowane w trakcie
II wojny œwiatowej;
– drewniana, prawos³awna cerkiew pod wezwaniem Zaœniêcia Matki Bo¿ej, wybudowana w latach 1921–1923 na wzór
cerkwi rosyjskich z okolic Tweru. Przy cerkwi jest ¿eñski monaster pod takim samym wezwaniem.
Ze³w¹gi – wieœ znana g³ównie z kaplicy wzniesionej dla
Mormonów – pierwszego takiego budynku w tej czêœci Europy. W latach 1945–1971 kaplica ta by³a jedyn¹ placówk¹
koœcio³a mormoñskiego w Polsce. Znajduje siê tu równie¿
galeria rzeŸby Zdzis³awa Grunwalda i utworzone przez niego
prywatne muzeum mormoñskie.

Cerkiew w Wojnowie (fot. J. Rychel)

Szlaki piesze
Szlak Pisz–Gi¿ycko (znaki czerwone): Pisz–Karwik (10 km)–NiedŸwiedzi Róg (18 km)–Wejsuny
(25,6 km)–Ruciane-Nida (33 km)–Miko³ajki (54,7 km)–Ryn (17 km)–Gi¿ycko (22 km). Czêœæ szlaku poza MPK.
Szlak im. Karola Ma³³ka (znaki ¿ó³te): Krutyñ–Jezioro Mokre (1,5 km)–rezerwat Królewska Sosna
(6,5 km)–Karwica Mazurska (15 km)–leœniczówka Pranie (ostoja K.I. Ga³czyñskiego w latach
1950–1953) (20 km). W obrêbie MPK biegnie obok rezerwatów i pomników przyrody.
Szlak Ruciane-Nida–Piaski–Ruciane-Nida (znaki zielone): Ruciane-Nida–Guzianka (1,5 km)–Wejsuny Ma³e
(6,5 km)–Ruciane-Nida (14,0 km). Szlak dla osób poszukuj¹cych ciszy i spokoju.
Szlak im. M. Wañkowicza (znaki niebieskie): Sorkwity–jezioro Lampackie–Naradki (5 km)–jezioro
Pi³akno–jezioro Borówko–Bieñki (17,5 km)–Gant (21,5 km)–Krawno–Babiêta (34,6 km)–jezioro Zyzdrój
(42 km)–Spychowo (49 km)–jezioro Kierwik (51 km)–jezioro Uplik (55 km)–Zgon (57 km)–rezerwat
Królewska Sosna (59 km). Malowniczy szlak biegn¹cy czêœciowo wzd³u¿ Krutyni, brzegów jezior i przez
rezerwaty przyrody, dostêpny tak¿e dla rowerzystów. Czêœæ szlaku poza MPK.

Szlaki rowerowe
Szlak Pêtla Be³dany (znaki czerwone): Ruciane-Nida–Guzianka–Wejsuny–Onufryjewo–Popielno–
Wierzba–Iznota– Wygryny–Guzianka–Ruciane-Nida (39,2 km, czas przejazdu ok. 5 h).
Szlak Pêtla Wojnowska (znaki zielone): Ruciane-Nida–Wojnowo–Ga³kowo–Kadzid³owo–Nowy Most–
Iznota–Wygryny–Œluza Guzianka–Ruciane-Nida (40,2 km, czas przejazdu ok. 5–6 h).
Szlak Szeroki Bór (znaki ¿ó³te): Ruciane-Nida–Szeroki Bór–Wejsuny–Guzianka–Ruciane-Nida (24 km,
czas przejazdu ok. 2–3 h).
Na terenie MPK mo¿na poruszaæ siê tak¿e trasami rowerowymi z Krutyni (znaki niebieskie): Jezioro
Mokre, Rezerwaty Krutyñskie, Szlak Ernsta Wiecherta, Kadzid³owo–Krutynia Dolna, Szlak kulturowo-historyczny, Leœniczówka Pranie.
Szlaki konne
Szlak konny przebiega drogami œródleœnymi
Puszczy Piskiej, na po³udniowy zachód od MPK
(d³. ok. 55,5 km).
Szlaki kajakowe
Szlak kajakowy Krutyni uznawany jest za najpiêkniejszy w Polsce i jeden z najpopularniejszych
w Europie. Rzeka wraz z Jeziorem Krutyñskim
jest rezerwatem przyrody. W ca³ym dorzeczu
obowi¹zuje strefa ciszy, a biwakowanie dozwolone
jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Za pocz¹tek szlaku uznaje
siê miejscowoœæ Zyndaki (fig.14) znajduj¹c¹ siê poza
Parkiem. Na teren Parku wp³ywa siê za Spychowem
Spychowsk¹ Strug¹. Przed Wojnowem prawym
dop³ywem Krutyni, zwanym powszechnie Dusiank¹,
mo¿na dop³yn¹æ do jeziora Duœ i odwiedziæ klasztor
staroobrzêdowców. Poni¿ej miejscowoœci Ukta rzeka nabiera doœæ dzikiego charakteru przez le¿¹ce
w korycie liczne pnie drzew. W Guziance odbywa
siê œluzowanie. Szlak koñczy siê na jeziorze Nidzkim,
przy ujœciu rzeki Nidki, w stanicy wodnej PTTK
w Rucianem-Nidzie.
Na szlaku znajduje siê wiele stanic, portów i barów, szczególnie na odcinku miêdzy Krutyni¹
a Ukt¹. Rzeka w obrêbie rezerwatu Krutyñ obfituje
w miejsca do wypoczynku i k¹pieli.
Szlaki ¿eglugowe
Mazury w obrêbie MPK mo¿na zwiedzaæ
z pok³adu statków ¯eglugi Mazurskiej (15.06–19.09;
tel. (87) 428 25 78) na szlakach: Miko³ajki–Jezioro
Miko³ajskie–jezioro Be³dany–jezioro Guzianka Ma³a–
jezioro Guzianka Wielka (koñcem trasy jest œluza
komorowa Guzianka w Rucianem-Nidzie) oraz Ruciane-Nida–Miko³ajki–Gi¿ycko (adresy portów: Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 4; Miko³ajki, Plac Wolnoœci 14; Gi¿ycko, ul. Kolejowa 9). Niemal na ca³ej d³ugoœci szlaków ci¹gn¹ siê lasy Puszczy Piskiej. Statki
kursuj¹ce regularnie wp³ywaj¹ na jezioro Œniardwy.

Fig.14. Kilometra¿ szlaku kajakowego Krutyni
(I. Gryszkiewicz)

Na wszystkich jeziorach Parku (wody objête przepisami o strefie ciszy), z wyj¹tkiem jezior: Œniardwy,
Be³dany, Miko³ajskie, Guzianka Wielka i Guzianka Ma³a, zabronione jest u¿ywanie silników spalinowych
do ³odzi i skuterów wodnych.
Wybrane œcie¿ki dydaktyczne
Rezerwat Zakrêt (znaki zielone): œcie¿ka prowadzi przez rezerwat Zakrêt wokó³ jednego z trzech jeziorek
dystroficznych. Dostosowana do poruszania siê wózkami inwalidzkimi (d³. ok. 3 + 0,5 km – powrót do
Krutyni).
Rezerwat Krutynia (znaki zielone): Krutyñ–rezerwat Krutynia. Œcie¿ka prowadzi wzd³u¿ brzegu rzeki
do Jeziora Krutyñskiego (d³. ok. 2,5 + 2,5 km – powrót do Krutyni).
Krutyñ–Zgon (znaki zielone): Krutyñ–Jezioro Mokre–rezerwat Królewska Sosna–Zgon. Œcie¿ka pokrywa
siê czêœciowo z ¿ó³tym szlakiem prowadz¹cym do leœniczówki Pranie (d³. ok. 8 + 4 km – powrót do Krutyni).
Krutyñ–Rosocha (znaki niebieske): Krutyñ–Zakrêt–Rosocha. Œcie¿ka pokrywa siê czêœciowo z ¿ó³tym
szlakiem prowadz¹cym do leœniczówki Pranie (d³. ok. 6,5 + 4 km – powrót do Krutyni).
Kadzid³owski Las (znaki czerwone): œcie¿ka we wsi Kadzid³owo w bezpoœrednim s¹siedztwie Parku
Dzikich Zwierz¹t (d³. 1,5 km).
Rezerwat Jezioro £uknajno (znaki niebieske): œcie¿ka prowadzi wzd³u¿ ³¹k, po stronie po³udniowo-zachodniej jeziora £uknajno (d³. ok. 6,5 + 4 km – powrót do Miko³ajek).
Wybrane pla¿e i k¹pieliska
Pla¿a miejska w Miko³ajkach (jedyna w Parku strze¿ona przez WOPR) to powszechnie dostêpne k¹pielisko na terenie gminy Miko³ajki. Znajduje siê tu tak¿e boisko do gry w pi³kê pla¿ow¹, plac zabaw dla dzieci
oraz budynki socjalno-sanitarne z natryskami. Inne pla¿e nad jeziorem Œniardwy znajduj¹ siê w: Popielnie,
NiedŸwiedzim Rogu, Nowych Gutach, Okartowie i £uknajnie oraz m.in. nad jeziorami Probarskim
i Mokrym.
Wêdkowanie
Rzeka Krutynia oraz jej rozlewiska i strumienie ³¹cz¹ce poszczególne jeziora to doskona³e ³owiska
wêdkarskie. Wêdkowanie dozwolone jest na podstawie wykupionej licencji (informacje: Okrêg PZW,
ul. Ba³tycka 2, Olsztyn, tel. (89) 527 34 60).
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