
Ścieżka przyrodnicza
na terenie 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Krutyń – Zgon

Ścieżka przyrodnicza Krutyń - Zgon zaczyna się przy siedzibie 

Mazurskiego Parku Krajobrazowego w  Krutyni, a  kończy w  miej-

scowości Zgon. Prowadzi wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora 

Mokrego, z  odejściem w  rezerwatach Zakręt i  Królewska Sosna. 

Ścieżka umożliwia poznanie rezerwatów przyrody, podziwianie 

drzew pomnikowych oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

wsi Krutyń oraz Zgon.

Długość ścieżki - ok. 8 km
Długość powrotnej trasy do Krutyni - ok. 4 km

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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Torfowiskowe brzegi jeziorek są 
miejscem występowania reliktowej, 
rzadkiej flory, jak: rosiczka okrągłolist-
na, wełnianka pochwowata, bagno 
zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, 
żurawina błotna i  borówka bagienna. 
W  podmokłej części widzimy biało 
kwitnącą czermień błotną. Skręcając 
na ostatnim skrzyżowaniu  w  lewo, 
można wrócić do Krutyni lub Krutyń-
skiego Piecka, gdzie znajduje się młyn 
wodny.

                                                                              Oznakowane trasy w terenie

UWAGA!
Poruszanie się w rezerwacie jest dozwolone tylko po wyznaczo-
nych ścieżkach.

Krutyń – Zgon

Jezioro Mokre

Borówka bagienna
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Przystanek     Wieś Krutyń
Siedziba Mazurskiego Parku Krajobrazowego mieści się w  za-

bytkowym, drewnianym budynku z początku XX wieku. Tuż obok, 
w zabytkowej stodole, działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kultu-
rowej z Muzeum Przyrodniczym. Udając się w kierunku rzeki, przed 
szkołą, mijamy głaz narzutowy z tablicą poświęconą Karolowi Małł-
kowi, działaczowi i pisarzowi mazurskiemu.

Za mostem, po prawej stronie znajduje się budynek (dawne 
Nadleśnictwo Krutyń), w  którym w  1963 r. zatrzymał się noblista 
John Steinbeck. Dom ten wzniesiono na miejscu dworku my-
śliwskiego służącego w XVI w. Albrechtowi Hohenzollernowi jako 
schronienie przed dżumą.

Przystanek 
Dąb Krutyński

Podążamy w  stronę lasu alejką 
jaworowo-klonową, gdzie mo-
żemy porównać liście i  korę obu 
gatunków drzew. Na skraju lasu ro-
śnie rosochata sosna, różniąca się 
kształtem od gonnych sosen, które 
spotkamy w lesie. Po lewej stronie 
zwraca uwagę pomnik przyrody, 
zwany Dębem Krutyńskim. Dalej 
droga prowadzi do „plaży krutyń-
skiej” nad Jeziorem Mokrym.

Przystanek    Rezerwat Zakręt
Po przejściu około 300 m od Dębu Krutyńskiego skręcamy 

w lewo, w drogę prowadzącą do rezerwatu Zakręt (105,8 ha). Jest 
to rezerwat leśno-torfowiskowy, chroniący trzy jeziorka dystroficz-
ne z  rzadką florą torfowisk wysokich. Jeziorka te słyną z pływają-
cych wysp, powstających z odrywającego się pła torfowego. Tego 
samego typu jeziorka znajdują się w rezerwacie Królewska Sosna, 
który należy zwiedzać korzystając z tej trasy.

Naprzeciwko drogi prowadzącej do rezerwatu Zakręt, możemy 
podziwiać pomnikową parę drzew tzw. Zakochaną Parę. Przyroda 
ciekawie uformowała dąb szypułkowy, który konarami obejmuje 
sosnę zwyczajną. Przy drodze do Jeziora Mokrego można obejrzeć 
jodły, buki i chroniony krzew wawrzynek wilczełyko.

Przystanek     Jezioro Mokre
Po dwóch kilometrach, dochodząc do Jeziora Mokrego, mijamy 

pole namiotowe dla kajakarzy. Tu można odpocząć przy pomoście.
Jezioro Mokre (814,78 ha) jest typowym jeziorem rynnowym, 
ukształtowanym przez przesuwający się lodowiec. Jezioro otoczo-
ne jest wałami moren czołowych, których wysokość względna na 
brzegu wschodnim dochodzi do 35 m. Mokre jest jeziorem me-
zotroficznym (pośrednie między ubogim a żyznym) o głębokości      
51 m, zasobnym w rybę z rodziny łososiowatych - sielawę. Od po-
mostu droga skręca na południe wzdłuż jeziora i lasów mieszanych 
z dominującą sosną i dębem.

Przystanek     Rezerwat 
Królewska Sosna

Po przejściu trzech kilo-
metrów od „plaży krutyńskiej”, 
dochodzimy do rezerwatu 
Królewska Sosna (103,76 ha) 
chroniącego trzy jeziorka 
dystroficzne z przyległymi lasa-
mi, w  których rosną 200-letnie 
sosny. Na szczególną uwagę za-
sługują tu dwa pomniki przyro-
dy: Królewska Sosna i  Dąb nad 
Mukrem im. Karola Małłka. Do 
Dębu Małłka prowadzi ścieżka 
będąca przedłużeniem drogi 
wiodącej do Królewskiej Sosny 
(prostopadle do naszej trasy). Tu 
na polanie można zaplanować 
następny odpoczynek.

Naprzeciwko ostatniej zato-
ki przed wsią Zgon, skręcając 
w  lewo od drogi głównej, do-
chodzimy do jeziora Kruczek 
Duży. Jezioro to, podobnie jak 
następne, jest jeziorem dystro-
ficznym o  wodzie o  odczynie 
kwaśnym,  ubogiej w  substan-
cje pokarmowe. Zasilają je tylko 
wody gruntowe i opadowe. 

1

2

3

4

5

Zabytkowa stodoła mazurska
Pomnik przyrody „Dąb Krutyński”

Wawrzynek wilczełyko

Wschodni brzeg Jeziora Mokrego

Pomnik przyrody

„Dąb nad Mukrem im. Karola Małłka”

Pomnik przyrody „Królewska Sosna”


