Jeziora Wełtyńskie
Wełtyń

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Obszar Natura 2000 - Jeziora Wełtyńskie znajduje się w granicach
administracyjnych powiatu gryfińskiego, w gminach Stare Czarnowo i
Gryfino, w zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego, na Równinie
Wełtyńskiej. Teren ten rozciąga się południkowo. Obejmuje zespół jezior
od północy ograniczonych drogą nr 119 Radziszewo-Gardno na
wysokości Chlebowa, zaś od południa miejscowościami Wirów i
Chwarstnica. Wzdłuż tego obszaru przebiega droga S3 Goleniów-Nowa
Sól i 119, a przecina go droga nr 120 Gryfino-Motaniec na wysokości
Wełtynia i Gardna.
Jeziora Wełtyńskie jest to obszar specjalnej ochrony ptaków. Obejmuje
powierzchnię 2811,18 ha z zespołem małych jezior śródpolnych,
otoczonych przez pola uprawne, łąki i pastwiska. Największe z nich to
Jezioro Wełtyńskie o powierzchni 310 ha, wśród mniejszych jest między
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innymi Jezioro Zamkowe (19 ha), Jezioro Brudzień (17,5 ha), Jezioro
Krzywienko (15 ha) i Jezioro Chlebowskie (12,5 ha). Na niektórych
zbiornikach znajdują się wyspy porośnięte szuwarami trzcinowymi. W
okolicy zobaczyć można też niewielkie lasy bukowe. Dzięki temu ptaki
mają tu bardzo dobre warunki siedliskowe i lęgowe. Stwierdzono tu
przynajmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 6
gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Jest to jeden z

istotniejszych na Pomorzu Zachodnim obszarów koncentracji gęsi
białoczelnych i zbożowych w czasie ich sezonowych migracji. W okresie
lęgowym zasiedla ten obszar ok. 40-60 par gęgawy, co stanowi ponad 1%
populacji krajowej tego gatunku. Stosunkowo liczne są także bąki i rybitwy
czarne. Jest to także znane od wielu lat miejsce zimowiskowe łabędzia
krzykliwego.
Jeziora Wełtyńskie są świetnym miejscem do podglądania ptaków, ale
oferują też inne atrakcje. Wędkarze mogą łowić ryby głównie w Jeziorze
Wełtyń, który zarybiany jest szczupakiem, linem i karpiem. Znajduje się
tam również kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Poza tym warto
skorzystać z sieci szlaków pieszych (m.in. niebieski Szlak Pieszy Równiny
Wełtyńskiej i Pojezierza Myśliborskiego, czerwony Szlak Pieszy
Nadodrzański, żółty Szlak Pieszy Artyleryjski, zielony Pieszy Szlak Woja
Żelisława, czarny Pieszy Szlak Czepiński) oraz rowerowych. Przecinają
ten obszar między innymi czerwona ścieżka rowerowa Odrzańsko –
Bukowa, niebieska ścieżka rowerowa Wełtyńsko – Tywiańska, zielona
ścieżka rowerowa Leśna, żółta ścieżka rowerowa Steklińska,
pomarańczowy szlak rowerowy „wschodni”, łączący szlak OdrzańskoBukowy oraz Wełtyńsko-Tywiański. Jadąc którąś z tras, można zwiedzić
ciekawe miejsca, jak choćby XIV-wieczny kościół gotycki w Chlebowie,
pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego z X-XII wieku nad
Jeziorem Zamkowym, czy też skorzystać z oferty stadniny koni w
Wełtyniu.
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