
WELSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Utworzono w grudniu 1995 r. Le¿y on w po³udniowej 

czêœci województwa warmiñsko-mazurskiego. Obejmuje 

czêœæ doliny rzeki Wel, liczne jeziora oraz przylegaj¹ce 

lasy i tereny bagienne. Zajmuje powierzchniê ponad 20 

tys. ha. 

Wyró¿nia siê g³ównie wysokim stopniem naturalnoœci 

ekosystemów wodnych i torfowiskowych, du¿ym udzia³em 

chronionych i reliktowych gatunków flory oraz bogat¹ 

i interesuj¹c¹ faun¹ krêgowców, szczególnie ryb i ptaków. 

W granicach parku krajobrazowego znajduje siê 

miasto Lidzbark, licz¹ce ponad 8 tys. mieszkañców. 

Mi³oœnik wêdrówek odnajdzie tu zarówno zabytki kultury 

materialnej, jak i zak¹tki o du¿ych walorach 

krajobrazowych. Do tych drugich nale¿y malownicze, 

otoczone lasami Jezioro Lidzbarskie, rozci¹gaj¹ce siê od 

miasta w kierunku zachodnim. Obcuj¹c tu z przyrod¹ 

mo¿na obserwowaæ wiele interesuj¹cych jej elementów, 

mo¿na siê jej uczyæ na œcie¿kach dydaktycznych. 

Wed³ug podzia³u fizyczno – geograficznego (J. 

Kondracki) WPK po³o¿ony jest w makroregionie 

Pojezierza Che³miñsko – Dobrzyñskiego i mezoregionach: 

Garb Lubawski oraz Równina Urszulewska. 

Wokó³ WPK po³o¿one s¹ cztery inne parki 

krajobrazowe. Na po³udniu s¹siaduje z Górznieñsko – 

Lidzbarskim, na pó³nocy z oddalonym o kilka kilometrów 

Parkiem Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich, dalej 

w kierunku zachodnim znajduje siê Brodnicki Park 

Krajobrazowy natomiast na pó³nocnym zachodzie 

w odleg³oœci oko³o 30 km od WPK- Park Krajobrazowy 

Pojezierza I³awskiego. 

Podstawowymi wartoœciami predysponuj¹cymi powy¿szy 

obszar do szczególnej ochrony s¹: 

- rzeka Wel z naturalnym i urozmaiconym 

przebiegiem (liczne meandry, przep³yw przez 

jeziora, zmiany kierunku biegu oraz bardzo 

atrakcyjny i malowniczy odcinek od Lidzbarka do 

miejscowoœci Trzcin, gdzie rzeka p³ynie „prze³o-

mem” w w¹skiej i g³êbokiej rynnie). 

- 13 jezior o zró¿nicowanej powierzchni (od 5,0 ha – 

j. Ma³y Jeleñ do 298,04 ha – j. Rumian), s¹ to 

jeziora polodowcowe, g³ównie typu rynnowego – 

najczêœciej d³ugie, w¹skie, o stromych brzegach, 

znacznych g³êbokoœciach i niewyrównanym dnie.

- urozmaicona rzeŸba terenu, szczególnie w oko-

licach miejscowoœci Trzcin i Lorki.

- bogactwo flory i fauny – wystêpowanie szeregu 

gatunków rzadkich i chronionych

- istniej¹ce i projektowane na obszarze Parku formy 

ochrony przyrodniczej (rezerwaty, u¿ytki 

ekologiczne, pomniki przyrody) 

- liczne obiekty dziedzictwa kulturowego 

Wystêpuj¹ce na terenie Parku liczne jeziora s¹ 

doskona³ym miejscem do obserwacji przyrody a ich dobrze 

rozwiniêta linia brzegowa z du¿¹ iloœci¹ zatok i pó³wyspów 

stanowi idealne miejsce wypoczynku na ³onie natury.

Wartoœci krajobrazowe Parku wzbogacaj¹ tak¿e liczne 

obiekty dziedzictwa kulturowego, sk³adaj¹ siê na nie:

- obiekty architektury (zabytkowe budowle sakralne, 

budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX w., 

budowle przemys³owe oraz u¿ytecznoœci 

publicznej)

- za³o¿enia i uk³ady przestrzenne; ( zespo³y dworsko-

pa³acowe, zabytkowe za³o¿enia zieleni)

- obiekty historyczne; (stanowiska archeologiczne 

g³ównie z okresu póŸnego œredniowiecza)

- miejsca pamiêci narodowej. 

Dzia³alnoœæ gospodarcza na terenie Parku 

prowadzona powinna byæ zgodnie z zasadami 

ekorozwoju a wiêc uwzglêdniaæ m. in. 

- rekultywacjê i zagospodarowanie gruntów po 

eksploatacji kopalin

- zalesianie i zadrzewianie gruntów nie przydatnych 

dla ro ln ic twa, n ie bêd¹cych u¿ytkami 

ekologicznymi,

- podejmowanie inwestycji zabezpieczaj¹cych 

œrodowisko przed zanieczyszczeniem, szczególnie 
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w zakresie ochrony jezior i rzeki Wel,

- ochronê ró¿norodnoœci biologicznej roœlin 

i zwierz¹t

- propagowanie, popieranie i inicjowanie rozwoju 

rolnictwa biodynamicznego i ekologicznego

- rozwi¹zania architektoniczno-urbanistyczne, 

w³aœciwe dla kszta³towania œrodowiska

- dzia³ania zmierzaj¹ce do optymalnego zagospo-

darowania turystycznego, przede wszystkim 

i rozwoju agroturystyki.

Na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego istniej¹ 4 

rezerwaty przyrody:

1.  14,56 ha, ornitologiczny, 

utworzony dla ochrony kolonii czapli siwej w kompleksie 

leœnym k. wsi Wery (obecnie niezasiedlony). Po³o¿ony na 

pofalowanym terenie, opadaj¹cym na po³udniowy 

wschód. Lasy maj¹ tu charakter boru mieszanego i gr¹du. 

Osobliwoœci¹ florystyczn¹ jest kokoryczka okó³kowa – 

gatunek uznawany za górski. Po³o¿ony w gminie Rybno, 

nadleœnictwie Lidzbark Welski, 1982

„Czapliniec Werski”

2.  54,85 ha, ornitologiczny, 

kompleks bagien z udzia³em torfowisk wysokich, miejsce 

lêgowe ptaków wodno-b³otnych. Rosn¹ tu rzadkie gatunki 

roœlin torfowiskowych jak: rosiczka okr¹g³olistna, bagno 

zwyczajne, narecznica grzebieniasta, p³ywacz drobny 

i je¿og³ówka najmniejsza. Po³o¿ony w gminie Lidzbark, 

nadleœnictwie Lidzbark Welski.,1991

3.  108,58 ha, leœno-

krajobrazowy, pó³wysep miedzy jez. Gr¹dy i jez. 

Tarczyñskim. Obejmuje fragmenty borów mieszanych, 

lasów gr¹dowych i innych zbiorowisk roœlinnych. Celem 

ochrony jest zachowanie krajobrazu z urozmaicon¹ 

rzeŸb¹ terenu, drzewostanem, w którego runie licznie 

wystêpuja wid³aki (goŸdzisty, ja³owcowaty) i bogat¹ 

ornitofaun¹ (zauwa¿ono min. rybo³owa, orlika 

krzykliwego, bielika, rybo³owa). Po³o¿ony w gminie 

Rybno, nadleœnictwie Lidzbark.,1993

4.  25,19 ha, krajobrazowo-leœny. 

Obejmuje prze³omowy odcinek rzeki Wel, gdzie 

wystêpuje niemal górska rzeŸba terenu. Rzeka ma tutaj 

du¿y spadek, wartki nurt, kamieniste dno i naturalne krête 

koryto. Wel jest miejscem tar³a ryb ³ososiowatych. Na 

kamienistym dnie wystêpuje krasnorost Hildenbrandia 

rivularis – wskaŸnik czystych i dobrze natlenionych wód. Z 

rzek¹ zwi¹zany jest pluszcz — niewielki ptak wystêpuj¹cy 

przewa¿nie w pobli¿u potoków górskich., 

Inn¹ form¹ ochrony powierzchniowej istniej¹c¹ na terenie 

WPK s¹ u¿ytki ekologiczne. Jest ich równie¿ cztery: 

„Bladowo”, „Kurojady”, „Che³sty” i „Torfowisko 

W¹piersk”.

„Bagno Koziana”

„Ostrów Tarczyñski”

„Piekie³ko”,

10 lat WPK10 lat WPK
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Jeleñ 84, 13-230 Lidzbark
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