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POJEZIERZE BRASŁAWSKIE – POTENCJAŁ PRZYRODNICZO-
KULTUROWY I ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 
(NA PRZYKŁADZIE BRASŁAWSKIEJ GRUPY JEZIOR) 
 
 
Пирожник И. И., Щипек Т., Власов Б. П. Браславское Поозерье – природно-культурный потенциал и ту-
ристское освоение. Рассмотрены основные элементы природных ландшафтов и историко-культурные объекты 
уникального региона северо-западной Беларуси. Приведена оценка рекреационного потенциала и основные тен-
денции его туристского освоения, формирования сети туристских зон и маршрутов, экологических троп. 
 
Pirozhnik I. I., Szczypek T., Vlasov B. P. Braslav Lakeland – natural-cultural potential and tourist management  
(a case study of Braslav lake group). Main features of natural and historical-cultural heritage of the study area were 
presented. Against this background recreation-tourist potential and main features of tourist management of the Braslav 
Lakeland were characterized. 
 
Słowa kluczowe: Pojezierze Brasławskie, Park Narodowy „Jeziora Brasławskie”, potencjał rekreacyjno-turystyczny 
 
 

Zarys treści 
 
Przedstawiono główne cechy dziedzictwa przyrodni-
czego oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego obsza-
ru badań. Na tym tle scharakteryzowano potencjał re-
kreacyjno-turystyczny i główne cechy zagospodarowa-
nia turystycznego Pojezierza Brasławskiego. 
 
 
WSTĘP 
 
Pojezierze Brasławskie leży w północno-zachodniej 
części Białorusi. Stanowi fragment wielkiego pasa 
pojezierzy europejskich, ukształtowanych wzdłuż 
granicy ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego. 
Wspomniane pojezierze wchodzi jednocześnie – ja-
ko zachodnia część – w skład Pojezierza Białorus-
kiego, obejmującego północną Białoruś (rys. 1).  

Na Pojezierzu Brasławskim istnieje ponad 200 
jezior o różnej powierzchni i różnej głębokości.  

Zdecydowana większość z nich na swoje nazwy 
własne, a najmniejsze z reguły są nadal bezimienne. 

Jeziora decydują tutaj nie tylko o warunkach 
przyrodniczych, ale wywarły wpływ na historię re-
gionu i jego cechy kulturowe, a także na charakter 
mieszkańców i tryb ich życia. 

Celem niniejszej pracy jest próba skrótowego 
ujęcia warunków przyrodniczych omawianego re-
gionu oraz przedstawienie głównych walorów kul-
turowych o znaczeniu historycznym i turystycznym. 

 
 

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE 
 
Zasadnicze rysy ukształtowania powierzchni terenu 
Pojezierza Brasławskiego są związane ze stadiałem 
brasławskim ostaniego zlodowacenia poozierskiego 
(wisły – 14–15 tys. lat temu). W czasie tego postoju 
lądolodu oraz w kolejnym okresie intensywnego 
jego topnienia w północnej i środkowej części re- 
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Rys. 1. Lokalizacja Pojezierza Brasławskiego (PB) na tle za-
sięgów zlodowaceń wg Atlas Respubliki...,1998: 
 1 – dnieprowskie (odry), 2 – sożskie (warty), 3 – po-
ozierskie (wisły) 
Fig. 1. Location of Braslav Lakeland (PB) against a back-
ground of Pleistocene glaciations after Atlas Respubli-
ki..., 1998: 
1 – Dnepr (Riss I), 2 – Sozh (Riss II), 3 – Poozerye (Würm) 
 
gionu powstał wał (grzęda) brasławski, czyli skom-
plikowana mozaika wzgórz poprzedzielanych obni-
żeniami i misami jezior. Na południe od tego syste-
mu powstało wielkie jezioro połocko-dzisneńskie, 
a później na miejscu tego przylodowcowego zbior-
nika uformowała się nizina, a wśród wzgórz wspom-
nianego wału – grupy jezior i pojedyncze jeziora. 
Jedną z istotniejszych grup jest grupa jezior bras-
ławskich, która aktualnie stanowi rdzeń utworzo-
nego tu w 1995 roku Parku Narodowego „Jeziora 
Brasławskie” o powierzchni 71,5 km2  (SZIDŁOWSKIJ, 
2002; Nacionalnyj park..., 2007; PIROŻNIK, WŁASOW, 
POLESZCZUK, 2011) (rys. 2).  

W ślad za ustępującym lądolodem stopniowo 
zmieniały się warunki klimatyczne, które stawały się 
coraz bardziej łagodne. Zaczęła się kształtować sza-
ta roślinna i świat zwierząt, stając się coraz bardziej 
zbliżonymi do współczesnych. 

Dominującymi formami terenu na omawianym 
obszarze są wały morenowe, które rozdzielają głębo-
kie obniżenia jeziorne, stanowiąc typowe formy rzeź-
by młodoglacjalnej. Wrażenie silnego rozczłonkowa-
nia terenu pogłębia się w sąsiedztwie jezior gdzie 
różnice wysokości między wzniesieniami i dnami 
obniżeń sięgają 40–60 m. Mamy tu także do czynie-
nia z rzadkimi formami fluwioglacjalnymi: kemami 
i ozami (w sąsiedztwie jezior: Snudy, Niedrowo i Po-
ciech – fot. 1). Charakterystyczne są też głazy narzu-
towe, z których część (20) stanowi obecnie pomniki 

przyrody. Największy z nich – na zachodnim brzegu 
jez. Strusto – ma 4,5 m długości, 4,4 m szerokości, 
13,8 m w obwodzie i waży ponad 40 t (JAKUSZKO, 1971; 
Gieomorfołogiczeskaja karta..., 1990; SZIDŁOWSKIJ, 2002).  

 

 

 
 

Rys. 2. Brasławska grupa jezior (wg Nacionalnyj park..., 2009): 
1 – granica Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie” 
Fig. 2. Braslav group lakes (after: Nacionalnyj park..., 2009): 
 1 – limits of the National Park “Braslav lakes” 
 

 
 

Fot. 1. Wał ozowy między jez. Niedorowo i Pociech (fot. T. 
Szczypek) 
Photo 1. Esker between lakes Nedrovo and Potekh (phot. 
by T. Szczypek) 

 
Warunki klimatyczne na obszarze Parku Naro-

dowego „Jeziora Brasławskie” i terenach przyległych 
są nieco bardziej ostre niż w Białorusi środkowej i po-
łudniowej. Dotyczy to m. in. temperatur powietrza 
w ciągu całego roku. Średnia temperatura w lipcu wa-
ha się tu w przedziale 16–18°C, w styczniu: od -6,5 
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do -8,5°C. Roczna suma opadów sięga 550–600 mm, 
w ciągu roku występuje średnio 180–185 dni z opa-
dami, a najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec. 
Stosunkowo duża suma opadów, niewysokie tempe-
ratury okresu letniego, wielkie powierzchnie leśne, 
jeziorne i bagienne sprzyjają zwiększonej wilgotnoś-
ci powietrza (Nacyjanalny atłas..., 2002).  

Głównym bogactwem przyrodniczym omawia-
nego obszaru, w tym także wspomnianego Parku 
Narodowego „Jeziora Brasławskie” są oczywiście je-
ziora. Jeziorność na obszarze parku sięga 40%. Roz-
winął się tu system wodny nazywany brasławskim, 
albo jeziorami brasławskimi. W jego skład wchodzi 
40 zbiorników o powierzchni 114 km2 i objętości 
wody 540 mln m3. Powierzchnia zlewni tego syste-
mu lub grupy jeziornej natomiast przekracza 800 km2. 
Z kolei długość sieci wodnej, składającej się z rzek, 
strumieni i kanałów wynosi około 300 km.  

W granicach Parku Narodowego „Jeziora Bras-
ławskie” w znacznej mierze występują jedne z więk-
szych jezior Białorusi: np. Jezioro Drywiaty (w źród-
łach historycznych znane jako jez. Brasławskiе), li-
czące 36,1 km2 zajmuje 5 miejsce, a jezioro Snudy  
o powierzchni 22 km2 – 8 pod względem wielkości 
(rys. 2; fot. 2). Z kolei do najgłębszych jezior Biało-
rusi należą istniejące tu: Wołos Jużnyj (Południowy) – 
40,4 m i Wołos Siewiernyj (Północny) – 29,2 m 
(Jakuszko, 1971; SZIDŁOWSKIJ, 2002; Nacionalnyj 
park..., 2007). 

Istotną cechą krajobrazową jezior jest obecność 
w ich granicach wielkiej liczby – różnych pod wzglę-
dem powierzchni – wysepek i wysp, spośród których 
największa jest w. Mewia (ostrow Czajczin) na jezio-
rze Strusto (por. rys. 2). 

 

 
 

Fot. 2. Jezioro Snudy – widok ogólny (fot. I. I. Pirożnik) 
Photo 2. Snudy lake – general view (phot. by I. I. Pirozhnik)  

 
Na omawianym obszarze występuje gęsta sieć 

rzeczna, która należy do zlewni Dźwiny, stanowią-
cej na pewnym odcinku granicę między Białorusią 
i Łotwą. Rzeki są jednak krótkie, a najdłuższą z nich 
jest Drujka (fot. 3), która wypływa z jez. Drywiaty  

i wpada do Dźwiny; stanowi ważne ogniwo brasław-
skiego systemu wodnego. 

Kolejnym istotnym elementem hydrologicznym 
są bagna. Na omawianym obszarze ich około 100, 
przy czym w większości zajmują one niewielkie po-
wierzchnie. Do największych należą: niskie i przejś-
ciowe bagno Lesnoje (3 tys. ha powierzchni), bagno 
niskie Bielmonty położone w południowej części par- 
ku (2,3 tys. ha), bagno Siedun – również w połud-
niowo-wschodniej części parku (2,3 tys. ha). 

 

 
 

Fot. 3. Rzeka Drujka (fot. B. P. Własow) 
Photo 3. Druyka river (phot. by B. P. Własow) 
   

Lasy omawianego obszaru należą do podstrefy 
dębowo-iglastych, przy czym najbardziej malowni-
cze są bory sosnowe, rosnące na wyniesionych su-
chych „wysepkach’, często o niewielkich powierzch-
niach. Największy kompleks leśny na obszarze parku 
narodowego jest położony na południe od jez. Dry-
wiaty i liczy 12 tys. ha. Jest to tzw. Las Bielmonty, 
będący niegdyś, w XIX wieku, własnością rodziny 
Platerów. Porasta on teren równinny, częściowo za-
bagniony. Dość duże powierzchnie zajmują w nim 
lasy świerkowe, brzozowe i osikowe. Do wspomnia-
nego kompleksu leśnego przylegają lasy tzw. Widz-
kiej Daczy Leśnej o powierzchni około 4 tys. ha z po-
dobnymi – jak wyżej – typami lasów. W północnej 
części parku leży natomiast tzw. Drujska Dacza Leś-
na o powierzchni 5 tys. ha. Zajmowany przez ten 
kompleks teren jest pofalowany, dlatego dominują 
tu różnorodne lasy sosnowe. Nа omawianym obsza-
rze istnieją też niewielkie powierzchnie lasów dębo-
wych, z których jedna w sąsiedztwie Brasławia fun-
kcjonuje jako rezerwat botaniczny „Dubki” (SZIDŁOW-
SKIJ, 2002; PIROŻNIK, WŁASOW, POLESZCZUK, 2011). 
 
 
DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-
KULTUROWE 
 
Pojezierze Brasławskie dysponuje znacznym dzie-
dzictwem historycznym i kulturowym. Znajduje się 
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tu ponad 20 pomników archeologicznych: kurhany-
mogiły, grodziska i zamczyska, zlokalizowane prze-
de wszystkim na brzegach jezior i rzek. Pochodzą 
one z okresu: VII w. p.n.e.–XVI w. n.e. Spośród tych 
pomników najbardziej znanymi są: grodzisko Góra 
Zamkowa w Brasławiu, grodziska Maskowicze (na 
półwyspie między jeziorami Niespisz i Niedrowo – 
fot. 4) i Tariłowo (na brzegu jez. Uklia na wschód od 
jez. Drywiaty), zamczyska na wyspach na jezio- 
rze Ikazń (na wschód od Brasławia) oraz Dryświaty 
 

 
 

Fot. 4. Grodzisko Maskowicze (źródło: internet) 
Photo 4. Settlement Maskovichi (source: internet) 
 
(na granicy z Litwą). Istnieją tu także znane pomniki 
architektury. Przykładami drewnianej architektury 
ludowej są: zagroda z ХVIII/ХIХ w. w Widzach 
Łowczyńskich, chłopski tzw. dom wiankowy z 1909 
roku we wsi Ikazń oraz zachowana w Brasławiu 
stara ambra (stodoła) z początku XX wieku, zaś pom-
nikiem tradycyjnej architektury „przemysłowej”  jest 
młyn wodny z przełomu XVIII/XIX wieku we wsi 
Zaraczje i młyn wodny w Widzach. Do monumen-
talnej architektury kultowej należą drewniane i mu-
rowane świątynie z okresu od XVII do początku XX 
wieku, np. barokowy kompleks klasztoru benedyk-
tyńskiego w Drui (XVII/XVIII w.), neogotycki koś-
ciól w Brasławiu (koniec XIX w.), neoromański koś-
ciół w Słobodce), kościół pw. Trójcy Świętej z 1914 
roku w Widzach – jeden z najwyższych, jeśli nie 
najwyższy na Białorusi: jego wieże sięgają, wg różnych 
źródeł, 59–76 m, drewniany kościół św. św. Piotra  
i Pawła z 1929 roku w Dryświatach, zbudowany w sty-
lu białoruskim. Świątynie prawosławne są na oma-
wianym obszarze reprezentowane przez wiele cerk-
wi z przełomu XIX/XX wieku, np. cerkiew w Bras-
ławiu (II połowa XIX wieku), w Drywiatach (1908) 
i we wsi Ikazń, zbudowane w oficjalnym stylu pseu-
dorosyjskim, drewniana cerkiew (1891) na cmenta-
rzu w Drui, cerkiew staroobrzędowców (1913) w Wi-
dzach. Istnieje tu też wiele – zachowanych w różnym 
stanie – zabytków architektury pałacowo-parkowej. 
Z pomników historycznych można wspomnieć m. 
in. o umocnieniach z okresu I wojny światowej, czy 

też o mogiłach: Tomasza Wawrzeckiego w Widzach 
(polskiego polityka i żołnierza, uczestnika insurekcji 
kościuszkowskiej, a po ujęciu Kościuszki – naczel-
nika insurekcji), Józefa Kopecia w Łuszniewie (pols-
kiego generała, uczestnika insurekcji kościuszkows-
kiej, zesłańca na Kamczatkę, autora znanego „Dzien-
nika podróży Józefa Kopcia przez całą wzdłuż Azję, 
lądem do portu Ochocka, oceanem przez Wyspy Ku-
rylskie do Niższej Kamczatki, a stamtąd na powrót 
do tegoż portu na psach i jeleniach”) oraz Stanisła-
wa Narbutta w Brasławiu (polskiego lekarza działa-
jącego na Brasławszczyźnie). 
 
 

POTENCJAŁ REKREACYJNO-
TURYSTYCZNY 
 
Opisywany obszar dysponuje wielkim potencjałem 
rekreacyjno-turystycznym. Jego podstawę stanowi 
wspomniany brasławski system wodny, a także po-
szczególne jeziora. Ich obecność wpływa na możli-
wość realizowania dłuższych wycieczek różnymi 
typami wodnych środków transportu, bowiem – jak 
już wspomniano – są one ze sobą połączone.  
 

 
 

Fot. 5. Labirynt jeziorny w okolicach Brasławia (wg: Bra-
sławskij rajon, bez daty) 
Photo 5. Lake labyrinth in the neighbourhood of Braslav 
(after: Brasławskij rajon, without data) 
 

 
 

Rys. 3. Punkt widokowy góra Majak na półwyspie mię-
dzy jeziorami Strusto i Snudy (wg: Nacionalnyj park..., 2007) 
Fig. 3. Viewpoint Mt. Mayak at the peninsula between 
lakes Strusto and Snudy (after: Nacionalnyj park..., 2007) 
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Bardzo urozmaicona linia brzegowa jezior, licz-
ne półwyspy i wyspy tworzą prawdziwy błękitny 
labirynt (fot. 5), sprzyjający wytyczaniu wodnych 
tras turystycznych. Pagórkowate tereny wokół jezior 
zadziwiają z kolei różnorodnością pejzaży. Istnieje 
tu wiele punktów widokowych, dostarczających nie-
zapomnianych wrażeń estetycznych. Najbardziej zna-
nym spośród nich jest tzw. góra Majak, leżąca na 
wierzchołku półwyspu rozdzielającego jez. Snudy  
i Strusto i wznoszącego się 40 m ponad lustro wo-
dy (rys. 3). Otwierają się tu szerokie panoramy, 
uznawane za najpiękniejsze na Pojezierzu Białorus-
kim. Podobne znaczenie mają punkty widokowe na 
grzbiecie kemowym koło wsi Maskowicze z wierz-
chołkiem wspomnianego średniowiecznego grodziska, 
najwyższe wzniesienia na półwyspie ozowym mię-
dzy jeziorami Niedrowo i Pociech koło Słobodki, 
wzniesienia na północnym brzegu jeziora Snudy i in. 

Ważne znaczenie rekreacyjne omawianego regio-
nu mają lasy i bagna, jako miejsca zbioru jagód i grzy-
bów, a także obserwacji wielu gatunków zwierząt, 
w tym zwłaszcza ptaków wodno-błotnych (i nie tyl-
ko). Interesujące z turystycznego punktu widzenia 
są rzadkie formy terenu (np. wspominane już ozy 
lub kemy), pomniki geoetniczne i inne pomniki przy-
rody (fot. 6) oraz poszczególne źródła, w tym cenne 
pod względem balneologicznym siarkowodorowe 
z zasobami leczniczego sapropelu (np. Widze Łow-
czyńskie) (RĄKOWSKI, 2000; SZIDŁOWSKIJ, 2002; PI-
ROŻNIK, WŁASOW, POLESZCZUK, 2011). 

 

 
 

Fot. 6. Pomnik przyrody – dąb w Opsie (fot. T. Szczypek) 
Photo 6. Nature monument – oak tree in Opsa village 
(phot. by T. Szczypek) 
 

WYBRANE ELEMENTY ZAGOSPODARO-
WANIA TURYSTYCZNEGO POJEZIERZA 
BRASŁAWSKIEGO 
 
Chociaż możliwości rekreacyjne Brasławszczyzny za-
częły być wykorzystywane już w XIX wieku, a in-
tensywniejszy rozwój sfery turystyki i wypoczynku 
miał miejsce od lat 20. XX wieku, kiedy region ten 
wchodził w skład województwa wileńskiego Rzeczy-
pospolitej, to jednak w miarę pełne (choć jeszcze da-
lekie od zamierzeń) korzystanie z uroków przyrodni-
czo-kulturowych omawianego obszaru rozpoczęło 
się w zasadzie od chwili utworzenia na tym terenie 
parku narodowego. Należy tu wspomnieć, że istot-
ne znaczenie mają pod tym względem wspomnia-
ne już warunki klimatyczne (i pogodowe), zwią-
zane z okresem letnim, a także zimowym: komforto-
wy okres dla letnich rodzajów rekreacji (temperatura 
powietrza > 15°C) jest na omawianym obszarze krót-
szy niż w środkowej części i na południu Białorusi 
i wynosi średnio 77 dni. Z kolei czas trwania letnie-
go sezonu kąpielowego ze średnią dobową tempe-
raturą wody > 17°C wynosi 64 dni. Dla zimowych ro-
dzajów wypoczynku komfortowy jest okres z trwałą 
pokrywą śnieżną i średnią dobową temperaturą po-
wietrza poniżej -5°C. Długość tego okresu wynosi tu 
średnio 95 dni. 

Na zagospodarowanie turystyczne składa się: sieć 
komunikacyjna, sieć szlaków turystycznych, baza no-
clegowa, żywieniowa oraz urządzenia towarzyszą-
ce (przechowalnie bagażu, plaże, urządzenia spor-
towe itd.). W niejszej pracy zwrócimy uwagę tylko na 
trzy elementy tego zagospodarowania: sieć komuni-
kacyjną, sieć szlaków turystycznych i bazę noclegową. 

Sieć komunikacyjna na omawianym obszarze jest 
stosunkowo gęsta, ale niezbyt dobrej jakości. Bez więk-
szych problemów można tu dotrzeć samochodem  
z Mińska (dwie trasy – w większości drogi dobre) 
oraz z Witebska i Połocka. Drogi miejscowe są nie-
co gorszej jakości, ale można nimi w zasadzie do-
trzeć do każdego z większych jezior i każdej miejsco- 
części parku narodowego, w części południowo-
wschodniej natomiast – na obszarze bardziej zwar-
tych bagien – dróg jest wyraźnie mniej (Nacionalnyj 
park..., 2007). 

Sieć szlaków turystycznych na obszarze parku 
narodowego obejmuje: 1) trzy szlaki rowerowe o łącz-
nej długości 130 km, 2) pięć szlaków wodnych o łącz-
nej długości 151 km, 3) trzy szlaki piesze o łącznej 
długości 286 km, a także dwie ścieżki ekologiczne: 
1) „Między jeziorami” Wołos i Snudy o długości około 
4 km i 2) „Wał ozowy w Słobodce” o długości około 
4 km. Prawie wszystkie szlaki turystyczne rowerowe 
i wodne oraz obie ścieżki ekologiczne są zlokalizo-
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wane na obszarze brasławskiej grupy jezior, szlaki 
piesze natomiast obejmują również południową część 
parku i wychodzą daleko poza jego granice (Nacio-
nalnyj park..., 2007). 

Baza noclegowa jest w granicach parku rozwi-
nięta średnio. Park narodowy dysponuje czterema 
ośrodkami rekreacyjno-turystycznymi (Drywiaty, Sło-
bodka, Leoszki, Zołowo), mającymi łącznie około 170 
miejsc. Istnieje tu też kilka ośrodków branżowych  
i 7–8 kempingów. Ponadto turyści mogą wypoczywać 
na daczach, u krewnych i znajomych, a także na wy-
znaczonych, dość licznych polach namiotowych.  
Z obiektów parku narodowego korzysta rocznie oko-
ło 9 tys. osób, w tym: z ośrodków rekreacyjno-tu-
rystycznych – około 6 tys., z kempingów – około 3 
tys. (TARASIONOK, 2003).   

 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Obszar Pojezierza Brasławskiego, a zwłaszcza utwo-
rzonego tu Parku Narodowego „Jeziora Brasławs-
kie”, ze względu na swe walory przyrodnicze oraz 
historyczno-kulturowe, należy do bardziej interesu-
jących na obszarze Białorusi. Z tego też powodu 
cieszy się sporym zainteresowaniem turystów. Nie 
jest ono  jednak tak duże, jak obszar sąsiedniego Na- 

roczańskiego Parku Narodowego. Głównym powo-
dem jest, jak się wydaje, większa odległość i mimo 
wszystko trudniejszy dostęp ze środkowej części 
Białorusi, a zwłaszcza z Mińska. 
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