
Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczo-Kulturowej 
z Muzeum Przyrodniczym

Muzeum Przyrodnicze w zabytkowej stodole mazurskiej, we wsi 
Krutyń, powstało w 1998 roku. Sam budynek pochodzi z począt-
ku XX wieku i służył jako budynek gospodarczy znajdującej się tuż 
obok szkole. Pierwsze eksponaty w naszym muzeum pochodziły ze 
zorganizowanej kilka lat wcześniej, w siedzibie Zarządu Mazurskie-
go Parku Krajobrazowego,  wystawy o tematyce przyrodniczo-ar-
cheologicznej. Pożyczone eksponaty z ekspozycji archeologicznej 
wróciły do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, natomiast część 
przyrodnicza stała się podstawą utworzenia muzeum.

Mazurski
Park Krajobrazowy

został utworzony na mocy uchwał Wojewódzkich Rad Narodo-
wych w Suwałkach i Olsztynie w grudniu  1977 r. Park położony jest 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje swo-
imi granicami część gmin: Mrągowo, Świętajno, Piecki, Mikołajki, 
Orzysz, Pisz i Ruciane-Nida. Park położony jest na pograniczu trzech 
powiatów: mrągowskiego, piskiego i  szczycieńskiego. Powierzch-
nia Parku wynosi 53 655 ha, a jego strefy ochronnej ok. 19 000 ha. 
Lasy zajmują 28 440 ha, a  rzeki i  jeziora ok. 15 715 ha. Pozostałe 
tereny to użytki rolne i  tereny zabudowane. Mazurski Park Krajo-
brazowy położony na styku dwóch odmiennych form geomorfolo-
gicznych, moreny i sandrów, chroni bogactwo oraz różnorodność 
świata roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, jezior i wód pły-
nących.

Przyroda Parku to: 
•	 60 jezior o powierzchni powyżej 1 ha (z największym jeziorem   
w Polsce - j. Śniardwy),

•	 rzeka Krutynia uznana za jeden z najciekawszych szlaków kaja-
kowych w Europie, 

•	 11 rezerwatów przyrody, w tym rezerwat biosfery Jezioro Łuknajno, 

•	 ok. 850 gatunków roślin naczyniowych, z takimi rzadkościami jak:  
pełnik europejski, chamedafne północna i dzwonecznik wonny, 

•	 fauna: wilki, rysie, bobry, wydry i ponad 200 gatunków ptaków 
z bielikiem, rybołowem, orlikiem krzykliwym, puchaczem i bocia-
nem czarnym.

Mazurski Park Krajobrazowy
tel./fax 089 742 14 05, 742 14 58

Krutyń 66, 11-710 Piecki
e-mail: krutyn@mazurskipark.pl

http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski
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Edukacja w  Mazurskim Parku Krajobrazowym służy upo-
wszechnianiu wiedzy przyrodniczej oraz kształtowaniu świado-
mości ekologicznej, zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. 
Oferujemy:
•	 zajęcia	terenowe	na	ścieżkach	przyrodniczych,
•	 diaporamy	i pokazy	multimedialne,
•	 prelekcje	i pogadanki	dla	szkół,	kół	naukowych	itp.	na	temat	
przyrody i krajobrazu Parku,
•	 konkursy	plastyczne	oraz	wiedzy	ekologicznej,
•	 lekcje	muzealne	o życiu	 i przystosowaniach	zwierząt	do	zaj-
mowanego środowiska,
•	 akcje,	warsztaty	i szkolenia	organizowane	na	prośbę	zaintere-
sowanego,
•	 praktyki	studenckie.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej z Muzeum Przyrodniczym

UWAGA! Zajęcia dla grup zorganizowanych odbywają się
po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Na ścieżce przyrodniczej

Sala edukacyjna
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Na dzień dzisiejszy w muzeum można podziwiać około 300 eks-
ponatów, które wykonuje dla nas dr Janusz Dynowski.

Skąd pochodzą zwierzaki w naszym muzeum?
Nawet przyrodnicy często nie zdają sobie sprawy jak wiele zwie-

rząt ginie na drogach lub w sieciach rybackich lub rozbija się o linie 
energetyczne, tak jak duże ptaki. Takich zwierząt są tysiące, dlatego 
też większość zwierząt w muzeum to ofiary wypadków. 

W  muzeum znajduje się 
pięć ekspozycji siedliskowych, 
przedstawiających zwierzęta 
w  ich naturalnym środowisku 
autorstwa Macieja Głąbińskiego. 
Wśród nich na szczególną uwa-
gę zasługuje żeremie bobrowe, 
wzorowane na żeremiu bobro-
wym z  jeziora Duś, w  pobliżu 
wsi Wojnowo. Z kolei największą 
ekspozycją siedliskową, jest ta 
przedstawiająca ptaki z  rzędu 
szponiastych, a wśród nich trzy 
okazy bielika, największego 
skrzydlatego drapieżnika Mazur.

Najliczniejszymi okazami w muzeum są okazy ptaków. Znajdzie-
my tu m.in. łabędzia niemego, który jest największym ptakiem ży-
jącym w Polsce. Porównamy wygląd kruka, kawki i gawrona. Zoba-
czymy, czym jest dymorfizm płciowy i nauczymy się rozpoznawać 
występujące w naszym regionie sowy i dzięcioły.

Licznie reprezentowane w  naszym muzeum są również ssaki. 
Zobaczymy tu małego dzika, ryjówkę malutką oraz ukryte w ciem-
ności nietoperze. Poznamy różnice w  wyglądzie łasicy, tchórza 
i gronostaja. Nauczymy się także rozpoznawać zaskrońca czy rzad-
ko spotykaną na Mazurach żmiję zygzakowatą.

Krutyń i OKOlicE
W  części historycznej muzeum poznajemy przeszłość Krutyni, 

uwiecznioną na starej fotografii. 

Czytamy też o życiu i twórczości Karola Małłka, znanego dzia-
łacza mazurskiego, pisarza, folklorysty, publicysty i nauczyciela. 
Napisał on m.in. „Jest dąb nad Mukrem”, ”Jutrznię mazurską na 
Gody” oraz  „Polskie są Mazury”.

Ponadto, w muzeum organizowane są wystawy o tematyce 
przyrodniczej, na których prezentowane są prace plastyczne 
uczniów szkół z  terenu Parku. 

Ciekawostką dla zwiedzających może być działający przy sie-
dzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego Ośrodek Okresowej 
Rehabilitacji Bocianów, w którym corocznie odchowywane jest 
kilka do kilkunastu piskląt bociana białego, który jest symbolem 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Ekspozycja leśna

Żeremie w Muzeum Przyrodniczym

Fragment muzeum

Kącik pamięci Karola Małłka

Wystawa prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

Młode bociany w ośrodku rehabilitacji


