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WST^P
Pojezierze Braslawskie lezy w polnocno-zachodniej czysci Bialorusi. Stanowi frag
ment wielkiego pasa pojezierzy europejskich, uksztaltowanych wzdluz granicy ostatniego zlodowacenia plejstocenskiego. Wspomniane pojezierze wchodzi jednoczesnie jako zachodnia czysc - w sklad Pojezierza Bialoruskiego, obejmuj^cego polnocn^ Bialorus (rys. 1).

Rys. 1. Lokalizacja Pojezierza
Brasiawskiego (PB) na tle zasiygow zlodowacen wg Atlas Respubliki...,1998:
1 - dnieprowskie (odry), 2 sozskie (warty), 3 - poozierskie (wisiy)

Na Pojezierzu Braslawskim, najwiykszym regionie jeziornym Bialorusi, zwanym
poetycko „blykitnym naszyjnikiem Bialorusi" (голубое ожерелье Беларуси) istnieje 267
jezior o roznych powierzchniach i roznych glybokosciach. Ten pojezierny krajobraz decyduje tutaj nie tylko o warunkach przyrodniczych, ale wywarl tez wplyw na historiy regionu i jego cechy kulturowe, a takze na charakter mieszkancow i tryb ich zycia:
funkcjonowal i funkcjonuje rozproszony system osadnictwa wiejskiego z gyst^ sieci^
malych osad (chutorow), czysto licz^cych po 3-5 domostw.
Wspomniane jeziora tworz^ kilka grup, przy czym najwyrazniejsze s^ trzy: na
polnocy - grupa Obabje, w centrum - grupa braslawska, na poludniu - grupa boginska (por. rys. 9).
W jtk o w e walory przyrodnicze i kulturowe Braslawszczyzny, scharakteryzowane
w dalszej czysci pracy, spowodowaly, ze 10 sierpnia 1995 roku na terenie srodkowej
czysci Pojezierza Braslawskiego utworzono Park Narodowy „Jeziora Braslawskie"
(Национальный парк „Браславские озера'' - Нацыянальны парк „Браслаустя азёры")
(rys. 2-4, 8 i 9). Celem jego funkcjonowania jest ochrona przede wszystkim unikatowych kompleksow przyrodniczych. J^drem parku jest tzw. braslawska grupa jezior: od
jez. Drywiaty na poludniu po jez. Snudy i jez. Wolos na polnocy. Park ci^gnie siy z po5

ludnia na polnoc na odcinku okolo 56 km, a z zachodu na wschod - na odcinku
o dlugosci od 7 do 29 km. Jego ogolna powierzchnia wynosi 69 115 ha (691,15 km2),
przy czym jego 74 jeziora о ogolnej powierzchiii 125,9 km2
zajmuje okolo 17%, a lasy - 46%. Na znacznych obszarach wystypuje tez bagna i torfowiska. Nalezy dodac,
ze istnieje plany zmniejszenia powierzchni parku do
64 493 ha (644,93 km2).
Dyrekcja parku ma sw^ siedziby w Braslawiu.
Zamienne uzywane terminy: Pojezierze Braslawskie,
Braslawszczyzna, ziemia braslawska se - dla uproszczenia - w niniejszej pracy utozsamiane z rejonem (powiaRys. 2. Logo Parku Narodotem) braslawskim.
wego „Jeziora Braslawskie"

Rys. 3. Park Narodowy „Jeziora Braslawskie na bialoruskim znaczku pocztowym z roku
2002, upamigtniajeicym Migdzynarodowy Rok Ekoturystyki
Rys. 4. Pami^tkowa bialoruska miedziano-niklowa moneta 1-rublowa z roku 2003, przedstawiajeca mewg srebrzyste (Larus argentatus) kr%z^c^ nad obszarem Parku Narodowego „Jeziora
Braslawskie"

Celem niniejszej pracy jest proba ujycia warunkow naturalnych omawianego regionu jako dziedzictwa przyrodniczego o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym
oraz przedstawienie glownych walorow kulturowych o znaczeniu historycznym i rowniez wzbudzajecych zainteresowanie turystow.
Praca powstala w ramach realizacji tematu „Stan geoekologiczny ekosystemow
naturalnych na obszarach chronionych" (umowa o wspolpracy naukowej miydzy
Wydzialem Geograficznym Bialoruskiego Uniwersytetu Panstwowego w Minsku
i Wydzialem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sl^skiego w Sosnowcu).
6

ZARYS HISTORII OBSZARU
Obszar Pojezierza Braslawskiego (Braslawszczyzna) jest zasiedlony przynajmniej od
4. tysi^clecia p.n.e. (najpierw przez plemiona kultury narewskiej, ugrofinskie, baltyjskie, a pozniej - przez wschodnioslowianskie) i od dawien dawna stanowil teren pograniczny. Liczne wojny usprawiedliwialy wznoszenie zamkow obronnych na waznych szlakach komunikacyjnych (Braslaw, Driswiaty, Druja, Ikazn).
Jest to obszar, ktory - dziyki bogatym, aczkolwiek nie zawsze szczysliwym dla
niego wydarzeniom historycznym - znajdowal siy w przeroznych konfiguracjach politycznych. Od V do VII wieku teren ten byl opanowany glownie przez plemiona baltyjskie, ale juz wtedy zaczyly siy tu stopniowo osiedlac slowianskie plemiona Krywiczow. W okresie od VII do IX w. n. e. na miejscu dzisiejszego Braslawia istniala
osada zalozona przez tatgalow (lot. Latgali) - plemiy baltyckie zamieszkuj^ce krainy
historyczn^ tatgaliy, lez^c^ w granicach dzisiejszej totw y. W XI-XIII wieku (wg innych zrodel - juz od IX wieku) opisywany obszar byl czysci^ Ksiystwa Polockiego,
utworzonego przez Krywiczow. W okresie panowania ksiycia Briaczyslawa Izjaslawowicza (1003-1044) zbudowano kilka umocnionych osiedli, ktore pelnily roly nie tylko
obronnq, ale byly tez osrodkami kolonizacji obszaru, osrodkami handlowymi i rzemieslniczymi. Osiedla Ksiystwa Polockiego byly rujnowane przez napady krzyzackie, a samo ksiystwo - w wyniku roznych tarc wewnytrznych - rozpadlo siy na
szereg malych ksiystewek, stopniowo opanowywanych przez Litwy. Dlatego w roku
1307 Braslawszczyzna weszla w sklad Wielkiego Ksiystwa Litewskiego. Nalezy tu
dodac, ze na przelomie XIV i XV wieku ziemia braslawska powtornie zostala zasiedlona zarowno przez Slowian, jak i przez Baltow. Od 1569 roku (zawarcie Unii Lubelskiej) obszar ten znajdowal siy w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodow.
Po II rozbiorze Polski (1793), w wyniku nowego podzialu administracyjnego
wschodnia czysc opisywanego obszaru znalazla siy w imperium rosyjskim, zachodnia natomiast - jako wojewodztwo braslawskie - na Litwie. Po III rozbiorze Polski
(1795) wojewodztwo to zostalo zlikwidowane i caly teren wszedl w sklad Rosji.
W latach 1920-1939, czyli po zaborach i po I wojnie swiatowej, Pojezierze Braslawskie znajdowalo siy w granicach Polski, na skrajnym polnoco-wschodzie kraju,
w woj. wilenskim i obszar ten byl nazywany kresami Kresow (rys. 5), a od roku 1939,
choc z kilkoma roznymi epizodami odnosnie do przynaleznosci, nalezy de facto do
Bialoruskiej SRR, przy czym od 1945 roku oficjalnie, a - obecnie - do Bialorusi.
Aktualnie opisywany obszar lezy w wiykszosci w granicach rejonu braslawskiego
obwodu witebskiego. Rejon ten od polnocy i polnoco-zachodu graniczy z totwq, od
zachodu i poludnio-zachodu - z Litw^ (por. rys. 5), od poludnia i wschodu nato
miast - z innymi rejonami obwodu witebskiego. Centrum administracyjne rejonu
braslawskiego stanowi miasto Braslaw (okolo 9,5 tys. mieszkancow), a oprocz niego
jest tu jeszcze jedna miejscowosc o charakterze miejskim: Widzy (Widze)1 oraz ponad 600 wiykszych lub mniejszych wiosek. t^cznie rejon ten liczy okolo 29 tys.
mieszkancow, sposrod ktorych okolo 19% stanowi^ Polacy.
1 W niniejszej pracy nazwy wlasne obiektow s^ podane na podstawie: Nacionalnyj park „Braslawskije oziora"... (2007). W niektorych przypadkach dodatkowo uwzglgdniono tez nazwy polskie.

Rys. 5. Lokalizacja Pojezierza Braslawskiego (a) na tle wspolczesnych granic politycznych
Europy Srodkowej (b) i granic Polski sprzed II wojny swiatowej (c):
1 - Polska, 2 - Bialorus, 3 - Ukraina, 4 - Litwa, 5 - Rosja, 6 - Niemcy, 7 - Czechy, 8 - Slowacja,
9 - Austria, 10 - Wggry, 11 - Moldawia, 12 - Rumunia, 13 - Eotwa

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE
Zasadnicze rysy uksztaltowania powieizchni terenu Pojezierza Braslawskiego s^ zwi%zane ze stadialem braslawskim ostaniego zlodowacenia poozierskiego (wisly - 14-15
tys. lat temu; por. rys. 1). W czasie tego postoju l^dolodu oraz w kolejnym okresie
intensywnego jego topnienia w polnocnej i srodkowej czysci regionu powstal wal
(grzyda) braslawski, czyli skomplikowana mozaika wzgorz poprzedzielanych obnizeniami i misami jezior. Na poludnie od tego systemu powstalo wielkie jezioro polockodzisnenskie, a pozniej na miejscu tego przylodowcowego zbiornika uformowala siy
nizina, a wsrod wzgorz wspomnianego walu - grupy jezior i pojedyncze jeziora.
Cech^ wspolczesnej rzezby omawianego obszaru jest wiyc obecnosc dominuj^cych
form glacjalnych: plaskich i falistych rownin moreny dennej, a nade wszystko obszarow
moren czolowych z wyraznymi walami, ktore rozdzielaj^ glybokie obnizenia jeziorne
(fot. 1). Formy te tworz^ typowy krajobraz mlodoglacjalny. Wrazenie silnego rozczlonkowania terenu poglybia siy w s^siedztwie jezior, gdzie roznice wysokosci miydzy
wzniesieniami i dnami obnizen siygaj^ 40-60 m. Oprocz form genezy glacjalnej zachowaly siy tu tez rozlegle rowniny jeziorno-lodowcowe z misami dawnych jezior wypelnionymi torfem, a takze rzezba fluwioglacjalna w postaci rownin tego pochodzenia
i rzadkich na tym terenie powierzchni kemowo-ozowych (w s^siedztwie jezior: Snudy,
Niedrowo i Pociech, rys. 6, fot. 2). Na tych ostatnich czasem wystypuj^ fluwioglacjalne
zaglybienia eworsyjne, sposrod ktorych najbardziej jest znana Diabelska Jama (Чертовая яма) kolo Slobodki, o glybokosci - wg naszych obliczen - okolo 30 m (fot. 3).

Fot. 1. Falisto-walowy krajobraz morenowy
Braslawszczyzny (fot. I. I. Piroznik)

Fot. 3. Diabelska Jama kolo Slobodki
(fot. B. P. Wlasow)

Fot. 2. Powierzchnia kemowo-ozowa kolo
Slobodki (fot. I. I. Piroznik)

Fot. 4. Glazy narzutowe na Pojezierzu
Braslawskim (fot. L. Kajczenkowa - internet)

Charakterystyczne dla Pojezierza Braslawskiego s^ tez nagromadzenia gtazow narzutowych (fot. 4).

1 - obszary moren czolowych z wyrazniejszymi pasmami, 2 - plaskie rowniny moreny dennej, 3 - faliste rowniny moreny dennej, 4 - powierzchnie abrazyjne jezior przylodowcowych,
5 - plaskie rowniny jeziorno-lodowcowe, 6 - rowniny fluwioglacjalne, 7 - obszary kemowe,
8 - waly ozowe, 9 - misy jeziorne wypelnione torfem, 10 - misy jeziorne wypelnione wod^,
11 - dna dolin rzecznych

Jako swego rodzaju ciekawostky i jednoczesnie w celach porownawczych zamieszczamy reprodukcjy mapy geomorfologicznej, opublikowanej w 1938 roku
przez niestrudzonego badacza tego obszaru - J erzego K ondrackiego (rys. 7).
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Rys. 7. Szkic geomorfologiczny Pojezierza Braslawskiego
wykonany przez J. K ONDRACKIEGO (1938)

Warunki klimatyczne na obszarze Pojezierza Braslawskiego s^ nieco bardziej ostre
niz w Bialorusi srodkowej i poludniowej. Dotyczy to m. in. temperatur powietrza w ci%gu calego roku. Srednia temperatura powietrza w lipcu waha sig tu w przedziale
16-18°C, w styczniu: od -6,5 do -8,5°C. Minimalna zanotowana temperatura wynosi
-59,7°C, maksymalna: +34,7°C. Roczna suma opadow sigga 550-653 mm, w ci^gu roku
jest srednio 180-185 dni z opadami, a najbardziej deszczowym miesi^cem jest lipiec.
Stosunkowo duza suma opadow, niewysokie temperatury okresu letniego, wielkie
powierzchnie lesne, jeziorne i bagienne sprzyjaj^ zwigkszonej wilgotnosci powietrza.

Glownym bogactwem przyrodniczym omawianego obszaru jest bardzo bogata siec
hydrograficzna, w tym zwlaszcza obecnosc jezior (rys. 8 i 9). Jak wspomniano, rozwinyly siy tu 3 glowne grupy jezior. W sklad grupy Obabje wchodza niewielkie, piykne
lesne jeziora: Obabje, Bolszaja i Malaja Jelnia, Bierce, Dubro, Miedwiedno, Wojty i in.
(rys. 9). Centralna grupy braslawska (tzw. braslawski system wodny) - najwiyksza i najwazniejsza - tworzy 40 wielkich jezior Braslawszczyzny (m. in. Driwiaty, Niespisz,

oziora"... , 2007; nazwy wlasne obiektow - wg tego samego zrodla, z wyjatkiem nazw rzek Dzwina
i Dzisna oraz nazw panstw):
1 - jeziora, 2 - glowne rzeki, 3 - granice Parku Narodowego „Jeziora Braslawskie",
4 - wazniejsze miejscowosci o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym, 5 - wazniejsze drogi,
6 - glowne osrodki turystyczno-rekreacyjne
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Niedrowo, Pociech, Wojso, Strusto, Snudy, Woloso Siewiemyj, Woloso Juznyj i in.),
maj^cych hydrologiczni wiyz z rzeki Drujki. L^czna powierzchnia tych jezior wynosi
114 km2, a objytosc wody - 540 mln m3. Powierzchnia zlewni tego systemu lub grupy
jeziornej natomiast przekracza 800 km2. Z kolei do poludniowej grupy boginskiej nalezSi jeziora: Boginskoje, Dolgoje, Wysokoje, Albienowskoje, Zagornoje i in. (por. rys. 9).
Na Braslawszczyznie wystypuji w duzej mierze jedne z wiykszych jezior Bialorusi: np. jez. Driwiaty (Drywiaty, w zrodlach historycznych zwane tez jez. Braslawskim), licz^ce 36,14 km2 zajmuje 5 miejsce, a jez. Snudy o powierzchni 22 km2 - 8
miejsce pod wzglydem wielkosci. Z kolei do najglybszych jezior Bialorusi nalezi istniejice tu: Wolos Juznyj (Poludniowy) - 40,4 m i Wolos Siewiernyj (Polnocny) - 29,2 m.

Rys. 10. Jez. Driwiaty i tereny bezposrednio do niego przylegle (wg: Nacionalnyj park
„Brastawskije oziora"... , 2007 - uzupelniony):
1 - osrodki wypoczynkowe, 2 - pola namiotowe, 3 - Gora Zamkowa, 4 - kosciol katolicki,
5 - cerkiew prawoslawna, 6 - obszary zabudowane

Najwiykszym jeziorem grupy braslawskiej jest wspomniane jez. Driwiaty, przylegajice od poludnia do Braslawia (rys. 10, fot. 5). Jest to zbiornik stosunkowo plytki:
liczy maksymalnie 12 m glybokosci, przy sredniej - 6,0 m, przy czym niemal w jego cen
trum wystypuje plycizna o glybokosci 1,4-3,6 m,. Dluzsza os jeziora biegnie z polnocozachodu na poludnio-wschod i liczy 9,86 km, szerokosc wynosi 4,6 km; dlugosc linii
brzegowej siyga 37,6 km. Przezroczystosc wody wynosi 2,4 m. Wschodnii czysc zbiornika stanowi wyrazna zatoka (Mielkaja luka) oddzielona od glownej czaszy dwoma w^s13

kimi (okoto 0,5 km) polwyspami o dlugosci 1,6-2,0 km (Rog i Uszinskij). Oba polwyspy
byly niedawno pol^czone i stanowily jednolity pas l^du (maksymalna rozdzielaj^ca
je wspolczesnie glybokosc siyga 1,8 m), ktory oddzielal zatoky Mielkaja luka od wlasciwych Driwiat. Aktualna glybokosc zatoki siyga 6,0-7,9 m. Z tej wlasnie zatoki wyplywa ku polnocy glowna rzeka braslawskiego systemu wodnego - Drujka.

Fot. 5. Zarastaj^ca plycizna litoralna jez.
Driwiaty w Braslawiu (fot. T. Szczypek)

Fot. 6. Jezioro Nowiata w Braslawiu - widok
ogolny (fot. I. I. Piroznik)

Ponad poziom wody w jez. Driwiaty wystaje co najmniej 7 niewielkich wysepek.
Jak gdyby „srodmiejskim" jeziorem Braslawia jest niewielki zbiornik Nowiata
o dlugosci okolo 1,55 km i glybokosci rzydu 3 m (rys. 10, fot. 6). Na jeziorze tym
istniejA 3 miniaturowe wysepki.

Rys. 11. Jezioro Strusto (wg: Nacionalnyj park „Braslawskije oziora"... , 2007):
1 - baza wypoczynkowa, 2 - pola namiotowe

Fot. 7. Jezioro Strusto - ogolny widok od polnocy
z punktu widokowego na g. Majak (fot. T. Szczypek)

W odleglosci 2 km na polnoc od Braslawia
rozpoczyna sig duze (13,0 km2 powierzchni - 3
pod wzglgdem wielkosci w grupie jezior braslawskich) jezioro Strusto (rys. 11, fot. 7 i 8).
Jego dlugosc wynosi 6,4 km, szerokosc - 4,2 km.
Dlugosc krgtej, m alowniczej linii brzegowej,
tworz^cej wiele niewielkich zatoczek wynosi
27,8 km. Jest to jezioro znacznie glgbsze niz
Driwiaty - maksymalnie sigga 25,3 m (wg innych
zrodel - 23,1 m), przy sredniej - 7,3 m, cechuje
sig tez bardziej przezroczyst^ wod^ (4,8 m).

Fot. 8. Jez. Strusto - widok od zachodu (fot. Szaman internet)

Jezioro Strusto od poludnio-wschodu bezposrednio l^czy sig z niewielkim jez. Wolojso (powierzchnia 2,42 km2, maksymalna glgbokosc 14,6 m, wg innych zrodel - 9,1 m), a to z kolei krotkim kanalem - ze znacznie mniejszym jez.
Plutinok (0,23 km2 powierzchni, maksymalna
glgbokosc - 3,5 m). Od poludnio-zachodu jez.
Strusto ma - takze krotkim kanalem - pol^czenie
z jez. Jelno (okolo 0,5 km2 powierzchni), a to z ko
lei l^czy sig z jez. Bierieze (1,93 km2, glgbokosc do
8,2 m), przylegaj^cym do Braslawia (por. rys. 10).
Brzegi jez. Strusto dosc intensywnie zarastajq,
zwlaszcza od strony poludniowej i wschodniej,
gdzie pasy sitowia (Scirpus sp.) i trzciny (Phragmites australis) osi^gaj^ szerokosc 150-200 m;

rosliny podwodne rosn^ do glybokosci
7 m, malo jest roslin z plywaj^cymi
liscmi.
Charakterystyczn^ cech^ omawianego jeziora jest obecnosc na nim co
najmniej 15 wysp i wysepek, z ktorych najwiykszymi s^ Czajczin (Mewia) i Szowa (por. rys. 11, fot. 9).
Wyspa Czajczin jest drug^ pod
wzglydem wielkosci wysp^ na Bialorusi: jej powierzchnia wynosi 1,62 km2.
Fot. 9. Wyspa Szowa (na pierwszym planie) i w.
Dysponuje naturalnymi piaszczysCzajczin na jez. Strusto (fot. S. Plytkiewicz tymi plazam i. Istnieje tu kilka mainternet)
lych, wewnytrznych zbiornikow wodnych, zasilanych podziemnymi wyplywami (fot. 10). Ponadto gniazduj^ tu liczne
kolonie mew (st^d nazwa wyspy) i innych ptakow.
Wyspa Szowa liczy okolo 0,15 km2 powierzchni. To typowy kem ze stromymi
stokami wyniesionymi na 23 m ponad poziom lustra wody, a na jego wierzchowinie
znajduj^ siy 2 malenskie jeziorka z bardzo czyst^ wod^ (fot. 11).

Fot. 10. Wewngtrzne jeziorko na w. Czajczin
(fot. Niteru - internet)

Fot. 11. Wewngtrzne jeziorko na w. Szowa
(fot. vladk450 - internet)

Na marginesie - jako ciekawostky - mozna przytoczyc fakt, ze w latach 30. XX w.
obie wspomniane wyzej wyspy byly zamieszkane: istnialy tu 2 wioski: Ostrow
i Strusto. W 1931 roku w 6 chatach mieszkalo tu 27 osob, trudni^cych siy wyl^cznie
rybolowstwem.
Wokol wszystkich wysepek na jez. Strusto, w wyniku obnizenia siy poziomu
wody, co stanowi wielki problem ekologiczny, odslonily siy ich zarastaj^ce strefy
przybrzezne (por. fot. 9).
Na polnoco-wschodzie jez. Strusto przechodzi w^sk^ desnin^ w jez. Snudy (rys. 12;
fot. 12 i 13). Oba zbiorniki wodne rozdziela, biegn^cy rownoleznikowo, polwysep
o dlugosci okolo 3,5 km. Snudy stanowi drugi pod wzglydem powierzchni (22,0 km2)
zbiornik wodny ziemi braslawskiej. Zajmuje rozlegl^ niecky o osi ci^gn^cej siy z polnoco-zachodu na poludnio-wschod na odcinku 8,8 km przy szerokosci do 4,9 km.
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Linia brzegowa, licz^ca 34,4 km dlugosci, cechuje sig obecnosci^ wielu przyl^dkow i niewielkich zatok. Na znacznej dlugosci dominuj^ morenowe i piaszczyste
zbocza misy jeziornej, siggaj^ce 30 m ponad lustro wody.

Rys. 12. Jez. Snudy i okolice (wg: Nacionalnyj park „Brastawskije oziora"... , 2007):
1 - molenna (старообрядческая моленная) - dom modlitwy staroobrzgdowcow,
2 - pola namiotowe

Maksymalna glybokosc jez. Snudy wynosi 17,8 m (NE czgsc zbiornika), wg innych zrodel natomiast - 16,5 m (SE czgsc zbiornika), glybokosc przecigtna - 4,9 m.
Przezroczystosc wody sigga 6,6 m.
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Fot. 12. Polnocna czgsc jez. Snudy
(fot. S. Plytkiewicz)

Fot. 13. Jezioro Snudy - widok ogolny
od poludnia (fot. I. I. Piroznik)

Fot. 15. Jez. Snudy - zarastanie strefy
przybrzeznej, okolice wioski Krasnosielcy
(fot. T. Szczypek)

Fot. 14. Polnocna czgsc jez. Snudy - zarastanie strefy litoralnej (fot. I. I. Piroznik)

Na jeziorze jest 21 wysp i miniaturowych wysepek o l^cznej powierzchni 1,6 km2. Do
najwigkszych nalez^: Turmos (0,17 km2), takino (0,16 km2), Krasnogorka (0,1 km2)
i Lipowiec (0,05 km2). Ciekawostk^ z polskiego punktu widzenia jest nazwa jednej
z niewielkich wysepek - Sosnowiec. Wyspy te s^ zbudowane z czerwono-brunatnej
gliny morenowej i niewielkich kamieni, s^ prawie calkowicie pozbawione roslinnosci i bardzo wyraznie widoczne na tle blgkitnej wody jeziornej.
Wysoka jakosc wody jez. Snudy sprzyja rozwojowi roslinnosci (fot. 14 i 15).
Wzdluz calego wybrzeza jest widoczny pas trzciny: w wigkszosci jest on rozrzedzony, tylko w czgsci poludniowo-wschodniej i wschodniej - szeroki i zwarty. Rosliny podwodne rosn^ do glgbokosci 8 m, s^ zroznicowane pod wzglgdem gatunkowym i cechuj^ sig duz^ biomas^.
Na wschod od jez. Snudy istnieje - skladaj^ce sig z dwu wyraznych czgsci jez. W olos(o). Wigksza czgsc polnocna jest nazywana jez. W olos(o) Siewiernyj,
mniejsza poludniowa - jez. Wolos(o) Juznyj (rys. 9 i 13).
Jez. Wolos(o) Siewiernyj (Polnocny) lezy na terenie rezerwatu krajobrazowego
„Migdzyjeziorny". Ma powierzchnig 4,21 km2, dlugosc 3,56 km i szerokosc do 2,5 km.
Lima brzegowa liczy 13,7 km. Jezioro to ma maksymaln^ glgbokosc 27,8 m (wg in18

nych zrodel - 29,2 m). Zbocza poludniowe, poludniowo-wschodnie i wschodnie s^
wysokie, polnocne i zachodnie - niskie, lagodne, czysciowo zaorane. Fragmenty plytkiego dna s^ wyscielone piaskiem, glybokiego zas - sapropelem i glin^.
__________________________________
Jez. Wolos(o) Juznyj (Poludniowy) liczy z kolei 1,21 km2 powierzchni. Jego
dlugosc siyga 2,5 km, szerokosc do 0,7 km,
a linia brzegowa ma 7 km. Jest to - jak
juz wczesniej wspomniano - najglybsze
jezioro Pojezierza Braslawskiego (40,4 m).
Zbocza tego jeziora majq. 5-8 m wysokosci, na wschodzie s^ strome. Zbocza te
w wiykszosci, podobnie jak w poprzednim
przypadku, s^ pokryte przez las, miejscami jednak zaorane. Analogicznie jak w jez.
W olos Siewiernyj, plycizny s^ pokryte
utworami piaszczystymi, fragmenty glybsze - glinami i sapropelem.
Okolo 50% powierzchni jeziora porasta roslinnosc, siygaj^ca 9 m glybokosci.

Rys. 13. Jeziora Wolos(o) Siewiernyj i Juznyj
(wg: Nacionalnyj park „Brastawskije oziora"... ,
2007):
1 - osrodek wypoczynkowy, 2 - fragment
sciezki ekologicznej

Na pomoco-wschod od Braslawia funkcjonuje druga, nieco mniejsza czysc braslawskiej grupy jezior (rys. 9), zlozona generalnie rowniez - w porownaniu z wczes
niej opisanymi - z powierzchniowo mniejszych zbiornikow. Nalez^ do nich m. in.:
Wojso, Niespisz, Niedrowo i Pociech (rys. 14).
Jez. Wojso zajmuje powierzchniy 4,88
km 2, ma dlugosc 3,75 km, maksymaln^
szerokosc 1,6 km, kryta linia brzegowa liczy 15,2 km (fot. 16). Jezioro osi^ga w poludniowej czysci maksymaln^ glybokosc
6,7 m (wg innych zrodel - 9,1 m) przy
sredniej 4,5 m. Misa jeziorna ma charakter zlozony. Zbocza na polnocy i wschodzie
s^ wysokie, typu abrazyjnego, na poludniu
i zachodzie natomiast - plaskie, miejscami
zabagnione. W dnie misy obserwuje siy 4
Fot. 16. Wojso - widok ogolny
obnizenia (plosa): centralne, polnocne, za(fot. O. Pietrowicz - internet)
chodnie i poludniowe, rozdzielone wy19

niesieniami i wyspami (co najmniej 5 o l^cznej powierzchni 0,11 km2). Dno w strefie
przybrzeznej jest piaszczyste, przy brzegu wschodnim - piaszczysto-zwirowe, na
wiykszych glybokosciach - gliniaste. Jezioro zarasta: szerokosc nieci^glego pasa roslinnosci przybrzeznej wynosi 15-20 m.

Rys. 14. Poludniowo-wschodnia czysc braslawskiej grupy jezior (wg: Nacionalnyj park
„Brastawskije oziora"... , 2007):
1 - osrodek wypoczynkowy, 2 - pole namiotowe, 3 - sciezka ekologiczna, 4 - grodzisko

Poludniowa czysc jez. Wojso jest niemal calkowicie zamkniyta przez jedn^ z trzech
wiykszych wysp, ktora powoduje, ze pojawila siy w^ska ciesnina, przez ktor^ jezioro
to l^czy siy z kolejnym jez. Niespisz (Niespisz - rys. 14, fot. 17). Od poludnia wpada
do niego Drujka (por. rys. 9 i 10), od polnocy natomiast przez krotki odcinek tej samej rzeki l^czy siy z jez. Niedrowo. Jez. Niespisz zajmuje obszar o powierzchni 4,26
km2; ma dlugosc 4,13 km i szerokosc do 1,4 km, a dlugosc rozczlonkowanej linii brzegowej z licznymi przyl^dkami i zatoczkami wynosi 16,5 km. Maksymalna glybokosc siyga 6,2-6,3 m, przy sredniej nieco ponad 3 m. Na jez. Niespisz istnieje aktu20

Fot. 17. Jez. Niespisz (wg trofei.by - internet)

Fot. 18. Jez. Niedrowo - czysc polnocna
(fot. B. P. Wlasow)

alnie co najm niej 15 wysp i w ysepek
o l^cznej powierzchni 0,31 km2 (np. Dolgij, Wysokij, Monastyr). Zbocza misy jeziornej siygaj^ 10-12 m, na polnoco-zachodzie maj^ charakter abrazyjny. Brzegi
s^ niskie, piaszczyste, zadarnione. Dno
jeziora do glybokosci 4,5 m jest wyslane
piaskiem i m aterialem zapiaszczonym,
nizej zalega sapropel. Jezioro jest eutroficzne, wzdluz brzegow rozwija siy pas
roslinnosci nadwodnej o szerokosci do
160 m.

Fot. 19. Intensywnie zarastaj^ca strefa
brzegowa jez. Niedrowo (fot. B. P. Wlasow)

Kolejnym z jezior braslawskich jest jez.
Niedrowo (fot. 18), przez ktore przeplywa
Drujka (wplywa ona - jak juz wspominano - od poludnia z jez. Niespisz i wyplywa
na polnocy - por. rys. 14). Zajmuje ono
obszar o powierzchni 3,72 km2. Jego dlugosc wynosi 3 km, m aksymalna szerokosc - 2,23 km2, a dlugosc krytej linii brzegowej siyga 15 km. Jednoczesnie jest to
zbiornik stosunkowo plytki - do 10,2 m
(wg innych zrodel - do 12,2 m), przy sredFot. 20. Platy grejzeli przy brzegach
niej 4 -5 m. Zbocza misy jeziornej licz^
jez. Niedrowo (fot. B. P. Wlasow)
okolo 10 m. Brzegi s^ piaszczyste, niskie,
na poludniu miejscami abrazyjne. Dno w miejscach najplytszych jest piaszczyste, do
glybokosci 3-4 m ma charakter gliniasty, a nizej - sapropelowe. Na jeziorze jest co
najmniej 5 wysepek o l^cznej powierzchni nieco ponad 2 ha. Jezioro ma charakter
eutroficzny, dlatego intensywnie zarasta: obserwuje siy szerokie pasy sitowia, trzciny
i palki (Typha sp.; fot. 19), a latem w wielu miejscach woda do 90 m od brzegu jest
pokryta przez grzybienie (Nymphaea sp.) i gr^zele (Nuphar sp.) i inne towarzysz^ce
im gatunki (fot. 20). Roslinnosc podwodna wystypuje do glybokosci 4 m.

Od polnocy jez. Niedrowo jest ograniczone i niemal calkowicie oddzielone od mniejszego jez. Pociech unikatowym na tym terenie walem ozowym o dlugosci okolo 2,5 km
(rys. 14, fot. 21). Wal ten sigga 20-25 m (lub: 30-35 m) ponad poziom wody i jest porosnigty rzadkim lasem iglastym. W miejscach bardziej naslonecznionych rosn^ potgzne - niestety juz zanikaj^ce - egzemplarze jalowca pospolitego (Juniperus communis).
Fot. 22. Unikatowy okaz
Juniperus com
munis na wale
ozowym kolo
Slobodki (fot.
I. I. Piroznik)

Fot. 21. Wal ozowy migdzy jez. Niedrowo
i Pociech (fot. T. Szczypek)

Jez. Pociech jest ostatnim z wigkszych jezior grupy braslawskiej (rys. 14, fot. 23).
Jego granicg poludniow^ stanowi wal ozowy, polnocn^ - podnoza wzgorz kemowych,
wschodni^ - obszar morenowy. Z jez. Niedrowo l^czy sig za pomoc^ w^skiej ciesniny migdzy ozem a polwyspem wychodz^cym z kemow (fot. 24).

Fot. 23. Jez. Pociech - widok ogolny
(fot. I. I. Piroznik)

Fot. 24. Jez. Pociech w strefie przejsciowej do
Niedrowo (fot. T. Szczypek)

Pociech liczy 1,35 km2 powierzchni, jego dlugosc sigga 2,55 km, szerokosc - do
0,95 km, dlugosc krgtej linii brzegowej - 9,72 km. Maksymalna glgbokosc wynosi 8,5 m,
a wg innych zrodel - 9,1 m, srednia jest rzgdu 5 m. Dno tego zbiornika wodnego do
glgbokosci 1,5 m jest piaszczyste, nizej - ilaste. Jezioro zarasta (por. fot. 24). Roslinnosc nadwodna jest rozprzestrzeniona do glgbokosci 1,5 m, podwodna natomiast
sigga do 2-2,5 m.
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Mniejsze znaczenie przyrodniczo-kulturowe i turystyczno-rekreacyjne oraz zdecydowanie mniejsze rozmiary maj^ jeziora grupy Obabje, niemal bezposrednio od polnoco-wschodu przylegaj^ce do opisanej wyzej grupy braslawskiej.
Glownym jeziorem z tej grupy jest Obabje (rys. 9, fot. 25), a nastypnie m. in.: Dubro, Bolszaja Jelnia, Miedwiedno (Niedzwiedno). Ich glowne parametry przedstawia
tab. 1.

Fot. 25. Jez. Obabje - widok ogolny (fot. Mishka-MT - internet)
Tabela 1. Glowne parametry wybranych jezior grupy Obabje
Nazwa jeziora
Obabje
Dubro
Bolszaja Jelnia
Miedwiedno

Powierzchnia
(km2)
1,4
0,97
0,46
0,42

Dlugosc
(km)
3,27
2,22
1,35
1,62

Szerokosc
(km)
do 0,87
do 0,71
do 0,57
do 0,40

Linia brzegowa (km)
10,5
6,1
3,2
4,07

Glgbokosc
(m)
do 2,9
do 2,9
do 13,2
do 9,9

Z grupy jezior boginskich nie wszystkie znalazly siy w granicach PN „Jeziora
Braslawskie". Na tym obszarze chronionym wystypuje tylko niewielkie jez. Albienowskoje oraz najwiyksze z tej grupy - Boginskoje (Boginskie; fot. 26 i 27), natomiast
jego przedluzenia w kierunku polnocno-zachodnim w postaci jezior: Wysokoje (fot. 28)
i Dolgoje, a takze niewielkie samodzielne Zagornoje i in. s^ juz poza granicami parku (por. rys. 9). Podstawowe parametry wielkosciowe glownych z nich przedstawia
tab. 2.
Tabela 2. Glowne parametry wybranych jezior grupy boginskiej
Nazwa jeziora
Boginskoje
Dolgoje
Wysokoje
Albienowskoje
Zagornoje

Powierzchnia
(km2)
13,2
1,87
1,39
0,49
0,36

Dlugosc
(km)
9,10
3,53
3,52
1,48
1,49
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Szerokosc
(km)
do 2,90
do 1,25
do 0,60
do 0,45
do 0,40

Linia brzegowa (km)
32,2
13,31
9,54
3,7
4,13

Glgbokosc
(m)
do 15,0
do 31,0
do 8,9
do 13,0
do 6,7

Fot. 26. Jez. Boginskoje - widok w kierunku
poludniowo-zachodnim (fot. I. I. Piroznik)

Fot. 28. Jez. Wysokoje - widok od strony
jez. Boginskiego (fot. T. Szczypek)

Fot. 27. Polnocno-wschodni fragment
jez. Boginskiego (fot. T. Szczypek)

Nalezy jeszcze wspomniec o dwu nieco mniej znanych grupach jezior, znajduj^cych siy juz poza granicami parku narodowego. S^ to grupy: obstiernowska i Buze.
Wiyksza grupa jezior obstiernowskich
wystypuje na wschod od srodkowej czysci
parku. W jej sklad wchodz^ jeziora: Obstierno (bezposrednio od wschodu przylegaj^ce
do jez. Uklia - juz poza granicami rys. 9),
Uklia, Ikazn, Inowo, Nobisto i in. (fot. 29
i 30). Ich glowne parametry przedstawiono w tab. 3.

Tabela 3. Glowne parametry wybranych jezior grupy obsternowskiej
Nazwa jeziora
Obstierno
Uklia
Nobisto
Ikazn
Inowo

Powierzchnia
(km2)
9,89
9,83
3,75
2,38
1,27

Dlugosc
(km)
5,5
5,8
4,8
2,97
2,24

Fot. 29. Jez. Obstierno - widok ogolny
(fot. bonifacij - internet)

Szerokosc
(km)
do 2,6
do 2,8
do 1,11
do 0,8
do 0,9

Linia brzegowa (km)
18,8
25,0
12,61
12,72
6,8

Glgbokosc
(m)
do 12,0
do 19,9
do 2,8
do 8,4
do 9,0

Fot. 30. Jez. Ikazn - widok ogolny
(fot. A. Dybowskij - internet)

Grupa jezior Buze (Buza) lezy tuz
przy granicy z parkiem narodowym, nieco na polnoco-zachod od Braslawia (por.
rys. 9). W jej sklad wchodzi glowne jez.
Buze (fot. 31), Sawonar, Ozechowo i in.
Podstawowe param etry tych jezior
przedstawia tab. 4.
Fot. 31. Jez. Buze - widok ogolny
(fot. Numenius - internet)
Tabela 4. Glowne parametry wybranych jezior grupy Buze
Nazwa jeziora
Buze
Sawonar
Ozechowo

Powierzchnia
(km2)
3,92
0,75
0,64

Dlugosc
(km)
3,42
1,42
1,53

Szerokosc
(km)
do 1,72
do 1,01
do 0,71

Linia brze
gowa (km)
12,2
5,1
4,4

Glybokosc
(m)
do 9,1
do 3,8
do 3,3

Na zakonczenie charakterystyki jezior Braslawszczyzny wypada zwrocic uwagy
jeszcze na trzy obiekty: jez. Obolie, Driswiaty i Riczi, ktore lez^ na zachod od obszaru Parku Narodowego „Jeziora Braslawskie" (rys. 9).
Jez. Obolie jest zbiornikiem typu rynnowego: jego dlugosc wzdluz osi biegn^cej
z polnoco-polnoco-zachodu na poludnio-poludnio-wschod wynosi 6,55 km, szerokosc natomiast siyga 1,43 km, zajmuje zatem obszar o powierzchni 4,66 km2. Linia
brzegowa jest slabo rozwiniyta i liczy 17,6 km dlugosci. Maksymalna glybokosc siyga 9,2 m.
Jez. Driswiaty (Dryswiaty) powstalo na przeciyciu dwu prostopadlych wzglydem
siebie (N-S, W-E) rynien podlodowcowych. Jego wspolczesna powierzchnia wynosi
44,79 km2 (przy czym okolo 34 km2, tzn. okolo 77%, nalezy do Litwy, a okolo 10 km2,
tzn. okolo 23% — do Bialorusi); jest to wiyc najwiyksze jezioro Pojezierza Braslawskiego. Dlugosc linii brzegowej wynosi 60,5 km. Maksymalne glybokosci: 33,3 m
i 29,0 m wystypuj^ w srodkowej czysci jeziora, a wiyc na terenie Litwy. Najplytszy
jest poludniowy kraniec jeziora, gdzie glybokosci nie przekraczaj^ 3 -7 m. Przezroczystosc wody siyga 4 m. Brzegi w wiykszosci maj^ charakter piaszczysty.
Jez, Riczi (Ricza) lezy na pograniczu bialorusko-lotewskim. Cechuje siy skomplikowan^ mis^ o dlugosci 6,27 km, skierowan^ z polnoco-zachodu na poludniowschod. Zajmuje powierzchniy 12,84 km2 (granica panstwowa dzieli ten zbiornik
wodny mniej wiycej po polowie). Silnie rozczlonkowana linia brzegowa o dlugosci
33,4 km tworzy liczne zatoczki, przyl^dki i polwyspy. Maksymalna glybokosc je 
ziora wynosi 51,9 m (39,7 m w czysci lotewskiej), dziyki czemu jest to drugie pod
wzglydem glybokosci jezioro na Bialorusi.
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Rys. 15. Zanikanie jezior braslawskich (fragment rysunku wg J.
K o n d r a c k i e g o , 1938):
I - jeziora (1 - J. Drywiaty, 2 - J.
Raka, 3 - J. Mizeryszki, 4 - J. Bolta, 5 - J. Berzonka, 6 - J. Pohaszcze, 7 - J. Cno, 8 - J. Nowiato, 9 J. Gorka, II - obszary pokryte wopo usteipieniu lodowcow, III obszary niepokryte wod^

Nieuniknionym losem niemal wszystkich jezior jest ich
zanikanie, w tym zarastanie. To
samo dotyczy jezior Braslawszczyzny. Widomym przykladem jest wielokrotnie wspominany wyzej proces opanowywania strefy przybrzeznej tych
zbiornikow wodnych przez roslinnosc. Zmiany mozna zauwazyc juz po kilkunastu latach obserwacji, kiedy dostrzega sig zmniejszenie powierzchni lustra wody. Zatem dzisiejsza powierzchnia jezior Pojezierza Braslawskiego jest
znacznie mniejsza w porownaniu z okresem tuz po ust^pieniu ostatniego l^dolodu skandynawskiego. Wskazujd na to analizy m. in. J. Kondrackiego (1938) przeprowadzone w latach 30. XX wieku. Zamieszczony tu fragment rysunku wspomnianego autora,
demonstrujdcego wspomniane zmiany odnosz^ce sig w calosci do grupy jezior braslawskich, wyraznie wskazuje, ze najwigksze straty wodne ponioslo jez. pra-Drywiaty,
trac^c okolo 50% swej pierwotnej powierzchni (rys. 15). Zatem w bezposrednim i dalszym s^siedztwie jezior omawianego obszaru pojawily sig mniejsze lub wigksze kompleksy bagien i torfowisk (fot. 32 i 33). Na omawianym obszarze ich okolo 130, przy
czym w wigkszosci zajmujq. one niewielkie powierzchnie. Do najwigkszych nalez^:
przejsciowe (49%), wysokie (44%) i niskie (7%) torfowisko Lesnoje (3 tys. ha powie
rzchni) na migdzyrzeczu Janki i Dzisny, pokryte lasem sosnowym, bagno niskie Bielmont (Belmont) polozone w poludniowej czgsci parku na poludnie od jez. Driwiaty
(2,3 tys. ha z warstw^ torfu o mi^zszosci do 6 m), zupelnie naturalne bagno niskie
Siedun (2,3 tys. ha) - w poludniowo-wschodniej czgsci parku w zlewni rzeki Janki,
bagno Zabolotje (1,96 tys, ha) - na polnoco-wschod od wioski Milaszki (okolice wsi
Zabolotje i Zaborje), a takze torfowisko wysokie Wiesielowo (1,3 tys. ha) - w zlewni
rzeki Karynki na skrajnym poludnio-wschodzie opisywanego obszaru.
Jeszcze jednym elementem hydrologicznym Pojezierza Braslawskiego jest siec
rzeczna, skladajdca sig z ponad 20 rzek i strumieni z licznymi krotkimi doplywami i kanalami. Jej l^czna dlugosc wynosi okolo 300 km. Siec ta nalezy do dorzecza Dzwiny,
stanowi^cej na pewnym odcinku granicg migdzy Bialorusi^ i Lotw^ oraz polnocnowschodni^ granicg pojezierza. Rzeki na samym pojezierzu s^ jednak krotkie: najdluz26

Fot. 32. Bagna i torfowiska Pojezierza Braslawskiego - widok ogolny (wg: G o r s k a , M ARCINEK,
J a m s k i , 2005)

Fot. 34. Dolina Drujki po opuszczeniu przez
tg rzekg jez. Niedrowo (fot. T. Szczypek)

Fot. 33. Niewielkie bagno w okolicy
Braslawia (fot. I. I. Piroznik)

Fot. 35. Rzeka Drujka po opuszczeniu
jez. Niedrowo (fot. B. P. Wlasow)

sz^ z nich jest Drujka (52 km), ktora - jak juz wspomniano - wyplywa z jez. Driwiaty,
przeplywa przez jez. Cno (0,5 km2), Niespisz i Niedrowo, a nastgpnie plynie w kierunku polnocno-wschodnim i wpada w Drui do Dzwiny (fot. 34 i 35). Z pozostalych rzek
tego obszaru nalezy jeszcze wymienic Jankg, Dryswiatg (Dryswiatg) i Dryswiatkg
(Dryswiatkg), a takze Dzisng, ktorej ogolna dlugosc wynosi - co prawda - 178 km,
ale ktora stanowi wlasciwie poludniowe obramowanie pojezierza (por. rys. 9).
Interesujdcy jest swiat przyrody ozywionej Braslawszczyzny. Skomplikowane
uksztaltowanie powierzchni i zroznicowanie gleb wynikajdce z rownie zroznicowanych
utworow powierzchniowych warunkujd roznorodnosc naturalnej roslinnosci. W jej
strukturze dominujd lasy (42%), l%ki (22%), roslinnosc krzewiasta (20%) i bagna (16%).
Lasy na omawianym obszarze nalezy do podstrefy dgbowo-iglastych. Zachowaly sig
one zarowno w postaci malowniczych borow sosnowych jako liczne niewielkie skupienia na wyniesionych suchych „wysepkach", jak i w postaci odizolowanych zwartych
kompleksow lesnych o w miarg duzych powierzchniach. Do tych ostatnich nalezy zaliczyc nastgpujdce: 1) tzw. Las Bielmont wystgpuj^cy na rowninnym, znacznie zabagnionym terenie na poludnie od jez. Driwiaty az do jez. Boginskiego; zajmuje powierzchnig okolo 12 tys. ha i tworzy go drzewostan swierkowy, a takze brzozowy
i osikowy, 2) Widzka Dacza Lesna (dacza - powierzchniowa jednostka podzialu la27

sow pod koniec XIX wieku) - miydzy Widzami a jez. Boginskim, zajmuje okolo 4 tys.
ha z podobnymi, jak wyzej - typami lasow, 3) Boginska Dacza Lesna - na poludnie
od jez. Boginskiego, 4) Drujska Dacza Lesna - na zachod od Drui do jez. Miedwiedno,
zajmuje okolo 5 tys. ha na terenach pofalowanych, dominuja tu rozne bory sosnowe,
5) kompleks lesny Boruny - na zachod od jez. Snudy.
Uogolniajac mozna powiedziec, ze w polnocnej czysci obszaru, gdzie dominuja gleby darniowo-bielicowe, przewazaja bory sosnowe typu mszystego, orlicowego, borowkowego (borowka czarna) i wrzosowego, w poludniowej z kolei, z bogatszymi glebami,
typowe sa drzewostany swierkowe i/lub pochodne od nich brzozowe oraz osikowe.
Na omawianym obszarze istnieja tez niewielkie powierzchnie lasow dybowych,
z ktorych jedna w sasiedztwie Braslawia funkcjonuje jako rezerwat botaniczny „Dubki".
Na Braslawszczyznie stwierdzono ponad 1970 gatunkow roslin, w tym: 1236 naczyniowych (wlaczajac w to 419 gatunkow roslin uprawianych), 165 gatunkow mszakow, 180 - porostow i 395 - grzybow. We florze naturalnej stwierdzono 55 gatun
kow roslin umieszczonych w Czerwonej Ksiydze Repub liki Bialorus (42 gatunki
roslin naczyniowych, 4 gatunki mszakow, 4 gatunki glonow i 4 - porostow).
Chronionych jest tu okolo 20 gatunkow, m. in. zimoziol polnocny (Linnaea borealis
- линнея северная), malina moroszka (Rubus chamaemorus - морошка), bazyna czarna
(Empetrum nigrum - водяника черная), jezierza mniejsza (Najas minor - наяда малая),
aldrowanda pycherzykowata (Aldrovanda vesiculosa - альдрованда пузырчатая).
Rownie interesuj^cy jest swiat zwierzat Pojezierza Braslawskiego. Istnieje tu 45
gatunkow ssakow (z duzych m. in. los - Alces alces - лось, niedzwiedz brunatny Ursus
arctos - бурый медведь, dzik - Sus scrofa - кабан, sarna - Capreolus capreolus - ко
суля, wilk - Canis lupus - волк, rys - Lynx lynx - рысь), 189 gatunkow ptakow, 29 gatunkow ryb (m. in. szczupak - Esox lucius - щука, ploc - Rutilus rutilus - плотва, leszcz
- Abramis brama - лещ, ukleja - Albumus albumus - уклея, okon - Perca fluviatilis - окунь,
rzadsze: strzebla - Phoxinus phoxinus - гольян, piskorz - Misgurnus fossilis - вьюн,
sum - Silurus glanis - сом i glowacz - Cottus gobio - подкаменщик, a w najglybszych
jeziorach jeszcze rzadsze: sielawa - Coregonus albula - ряпушка i stynka - Osmerus
eperlanus eperlanus m. spirinchus - снеток), 10 gatunkow plazow i 6 - gadow. Szczegolne znaczenie ma jednak ornitofauna, w tym zwlaszcza ugrupowania ptakow wysp
na jeziorach, torfowisk wysokich i lasow. 45 gatunkow ptakow jest zapisanych w Czerwonej Ksiydze Republiki Bialorus (np. nur czarnoszyi - Gavia arctica - чернозобая
гагара, kulik mniejszy Numenius phaeopus средний кроншнеп, siewka zlota - Pluvialis
apricaria - золотистая ржанка, sokol drzemlik - Falco columbarius - дербник, sowa wlochatka - Aegolius funereus - мохноногий сыч,
dziyciol trojpalczasty - Picoides tridactylus
- трехпалый дятел, ziyba jer - Fringilla montifringilla - вьюрок, rybolow zwyczajny - Pandion haliaetus - скопа, orlik krzykliwy - Aquila
pomarina - малый подорлик, kobuz - Falco
subbuteo - чеглок, bocian czarny - Ciconia nigra
Fot. 36. Slobodkowskie biale bociany,
- черный аист, zuraw szary - Grus grus - се
2011 (fot. T. Szczypek)
рый журавль, perkozek - Podiceps ruficollis -

Botaurus stellaris - большая выпь, zimorodek zwyczajny - Alcedo atthis - зиморо
док, kraska zwyczajna - Coracias garrulus - сизоворонка, mewa srebrzysta - Larus
argentatus - серебристая чайка i in). W okresie letnim z kolei bardzo czysto spotyka
siy bociana bialego (Ciconia ciconia - белый аист; fot. 36).
Nalezy tez wspomniec o niezwykle bogatej faunie wodnych bezkrygowcow, reprezentowanych przez organizmy z j c e w warstwie wody: zooplankton oraz z j ce na dnie jezior: zoobentos. W zooplanktonie jezior np. Wolos, Snudy, Strusto, Riczi
wystypuj^ relikty czwartorzydowe - raczek planktonowy Limnocalanus grimaldii
macrurus (dlugosc: okolo 1,5-2,5 mm) oraz Mysis relicta (dlugosc: 8-16 mm), ktore w
okresie ostatniego zlodowacenia dostaly siy z wody morskiej do zbiornikow z wod^
slodk^. S^ one bardzo czule na zanieczyszczenia wody, zatem mog^ byc doskonalymi indykatorami jej stanu. W masie zoobentosu jezior Braslawszczyzny z kolei zyj^ reliktowe bezkrygowce: raczki Pontoporeia affinis (8-10 mm) i Pallassiola quadrispinosa (10-15 mm).

DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE
Pojezierze Braslawskie dysponuje znacznym dziedzictwem historycznym i kulturowym, wynikaj^cym z bogatych - krotko zarysowanych na pocz^tku pracy - dziejow
tych ziem. Znajduje siy tu ponad 20 pomnikow archeologicznych: kurhany-mogily, grodziska i zamczyska, ktore s^ zlokalizowane przede wszystkim na brzegach jezior i rzek.
Pochodz^ one z okresu od VII w. p.n.e. do XVI w. n.e. Sposrod tych pomnikow najbardziej znanymi s^: grodzisko Gora Zamkowa w Braslawiu, grodziska Maskowiczi
a. Maskowcy (Maskowce) i Tarilowo, zamczyska na wyspach na jez. Ikazn oraz Dryswiaty.
Na Gorze Zamkowej, jak wczesniej wspomniano, juz w IX w. istniala osada zalozona przez Latgalow i Krywiczow, ktora stala siy pocz^tkiem i j^drem miasta Braslaw
(rys. 6-10, 16, fot. 37). Wedlug „Kroniki Polskiej, Litewskiej, Zmudzkiej i calej Rusi" Macieja Stryjkowskiego, miejscowosc ta jest po raz pierwszy wspomniana w roku 1065
pod nazw^ Briaczislawl lub Briaczislaw - od imienia Briaczislawa Izjaslawicza, ksiycia polockiego, ktory grodzisko na Zamkowej Gorze przeksztalcil w pograniczn^
twierdzy. Byla ona otoczona walami (niektore ich fragmenty zachowaly siy do dzisiaj), a sama twierdza jest na roznych rysunkach przedstawiana jako wielobasztowy
zamek (rys. 17). Osada rozw ijala siy wokol gory. Od XIV w. Braslaw w szedl
w sklad Wielkiego Ksiystwa Litewskiego, na ktorego czele stal Wielki Ksi^zy Giedymin, a pozniej jego syn Jawnuta. W roku 1500 Wielki Ksi^zy Aleksander nadal miastu prawo m agdeburskie, w 1514 roku potwierdzone przez Zygmunta I Starego.
W XVII-XVIII wieku Braslaw byl wielokrotnie niemal calkowicie niszczony w trakcie
najazdow i wojen; ruiny zamku istnialy do konca XVIII wieku.

Rys. 16. Herb
Fot. 37. Gora Zamkowa (internet)

Rys. 17. Rekonstrukcja grodu (internet)

Obecnie na prawie plaskiej wierzchowinie Gory Zamkowej nie ma sladow po tej
budowli, a na srodku umieszczono granitowy glaz z przytwierdzon^ don br^zow^
tablic^ (fot. 38) z bialoruskim napisem (Замкавая гара з'яуляецца месцам заснавання
горада Браслава 1065 г) mowi^cym, ze Zamkowa Gora jest miejscem, gdzie w roku
1065 narodzil siy Braslaw. Oprocz tego w tym szczegolnym miejscu usytuowano mogily Stanislawa Narbutta (1853-1926), legendarnego polskiego lekarza, niezwykle zasluzonego dla tej ziemi (fot. 39). W 2003 roku Poczta Bialoruska uczcila 150-lecie urodzin tego czlowieka kopert^ z okolicznosciowym znaczkiem i okolicznosciowym datownikiem pierwszego dnia obiegu. Z kolei we wschodniej czysci wierzchowiny gory
ustawiono kilka drewnianych figur, nawi^zujAcych do legendy o powstaniu Braslawia.
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Grodzisko Maskowiczi
wystypuje na pagorku kemowym nad wschodnim
brzegiem jez. Dziabro, byd^cego w istocie zatok^ jez.
Niespisz (por. rys. 14, fot.
40). Jego pocz^tki s^ zwi^zane z plemionami kultury dnieprowsko-dzwiriskiej
i kultury ceramiki kreskow ej, czy li plem ionam i
wschodnio-baltyckimi, zyj^cymi w okresie od VIII w.
p.n.e. do IV/V w. n.e. w doFot. 38. Tablica upamiytniaFot. 39. Mogila Stanislawa
j^ca powstanie Braslawia
Narbutta na Gorze Zamkowej rzeczu Dzwiny i gornego
(fot. T. Szczypek)
(fot. W. Bogdanow - internet) Dniepru. Grodzisko Maskowiczi pochodzi wiyc - jak
wskazuj^ badania - z I w. n.e. W X IIXIII w. grodzisko to (razem z Braslawiem
i Dryswiatami) pelnilo funkqy twierdzy
przygranicznej przy polnocno-zachodnim
kraricu Ksiystwa Polockiego i terenow plemion nadbaltyckich, byd^c zarowno zamkiem, jak i faktori^ handlow^. Slynie ze
znalezisk duzej liczby kosci zwierzycych
ze skandynawskim pismem runopodobnym, prawdopodobnie z XI wieku. W XVII
wieku przy zamku powstala wioska o taFot. 40. Grodzisko Maskowiczi
kiej samej nazwie.
(fot. A. Baraszko - internet)
Podobne, jak w poprzednim przypadku,
jest znaczenie i wiek grodziska Tarilowo na polnocnym brzegu jez. Uklia (por. rys. 9).
Z kolei zamki na wyspach jeziornych s^ duzo mlodsze od wspomnianych grodzisk. Na wyspie Zamek na jez. Dryswiaty, ktora na pocz^tku XV w. byla wlasnosci^
Wielkiego Ksiycia Witolda, a potem Wielkiego Ksiycia Aleksandra, istniej^ ruiny
zamku z XVI wieku; w jego s^siedztwie funkcjonowala niewielka osada. Ludzie zyli
tutaj do polowy XVII wieku, kiedy wszystko zniszczyl wielki pozar. Nalezy dodac,
ze pod wspomnianym zamkiem istniej^ slady starego grodziska kultury staroruskiej
(XI-XII w.) z zachowan^ ceramik^ garncarsk^ (por. rys. 9).
Na wyspie na jez. Ikazri (Ikazri) rowniez s^ zachowane waly zamku zbudowanego na pocz^tku XVI wieku przez Jana Sapiehy. Zamek ten byl kamienny, czysciowo
drewniany. Budowla ulegla silnemu zniszczeniu w XVII wieku podczas wojny Rzeczypospolitej z Moskw^.
W Achremowcach z kolei, a takze kolo Bogina i Daliokich, zachowala siy spora
grupa dosc wyrazistych morfologicznie kurhanow, pochodz^cych z VIII-X wieku.
31

Dziedzictwo kulturowe na ziemi braslawskiej stanowi^ znane pomniki architektury.
Przykladami drewnianej architektury ludowej s^: zagroda z XVIII/XIX w. w Widzach
Lowczynskich (Widzy-Lowczinskije), chlopski tzw. dom wiankowy z 1909 roku we wsi
Ikazn (najstarszy typ zagrody chlopskiej, w ktorym zabudowa tworzy zamkniyty
okr^g-wianek) oraz zachowana w Braslawiu stara ambra (stodola) z pocz^tku XX w.,
zas pomnikiem tradycyjnej architektury „przemyslowej" jest mtyn wodny z przelomu
XVIII/XIX wieku we wsi Zaraczje, ktory jest jednoczesnie zabytkiem budownictwa
hydrotechnicznego (zachowany czysciowo w postaci fundamentu i murow ozdobionych oryginaln^ kolorow^ mozaik^ przedstawiaj^c^ ludzi, kwiaty i ptaki), a takze
mtyn wodny w Widzach (fot. 41 i 42).

Fot. 41. Resztki murow mlyna wodnego
w Zaraczju (fot. W. Tkaczenko - internet)

Fot. 42. Fragment zachowanej mozaiki na
scianach mlyna (fot. W. Tkaczenko - internet)

Duz^ wartosc architektoniczn^ ma zabudowa bylej kolonii dla urzydnikow starostwa powiatowego w Braslawiu, wzniesiona w latach 1924-1926 w modnym wowczas stylu dworkowym, cechuj^ca siy wysokimi
czterospadowymi
dachami, mansardami i portykami (fot. 43). Wiykszosc z 18 budynkow, choc z pewnymi zmianami,
zachowala siy do
Fot. 44. Zabytkowa
Fot. 43. Jeden z budynkow dawnej kolonii
dzisiaj i koncenstudnia w Braslawiu
urzgdniczej w Braslawiu (fot. T. Szczypek)
truje siy na powie(fot. I. I. Piroznik)
rzchni nieco ponad 1 ha w bezposrednim s^siedztwie glownego placu miasta. Zwraca tez uwagy
zbudowany w tym czasie czterospadowy drewniany dach typu namiotowego nad
studni^ (колодезный шатер) w poblizu osiedla: ta piykna niewielka budowla jest
uwazana za jeden z architektonicznych symboli miasta (fot. 44). W 1929 roku, na
zakonczenie budowy kolonii, postawiono reprezentacyjny piytrowy budynek z ko32

lumnami dla adm inistracji powiatowej. Ten budynek w niezmienionej postaci funkcjonuje
i dzisiaj, byd^c siedzib^ braslawskich wladz rejonowych (fot. 45).

Fot. 45. Siedziba wladz rejonowych
w Braslawiu (fot. B. P. Wlasow)

Do zabytkow monumentalnej architektury kultowej nalez^ drewniane i murowane
koscioly z okresu od XVII do pocz^tku XX wieku. S^ to m. in.:
- barokowy kompleks klasztoru bernardynskiego
w Drui z kosciolem sw. Trojcy - kosciol, zbudowany w 1646 roku (w II polowie XVIII w.
przebudowany), jest zabytkiem architektury barokowej (fot. 46). Od polnocy do kosciola przylega piytrowy gmach klasztoru.
Od 1852 roku byl swi^tyni^ parafialn^.
W czasie II wojny swiatowej ulegl pozarowi. W latach 1945-1989 sluzyl innym celom.
Obecnie, razem z klasztorem, jest wyremonFot. 46. Kosciol pw. Sw. Trojcy w Drui
(intemet)

towany i pelni funkc)'e pierwotne. Jest zabytkiem o randze ogolnokrajowej.

- neogotycki kosciol pw. Narodzenia Przenajswigtszej Marii Panny w Braslawiu zbudowany
w 1824 r., a w1897 przebudowany (fot. 47). Glown^ swiytosd^ jest - slyn^cy z cudow
- obraz Matki Bozej Krolowej Jezior, umieszczony w glownym oltarzu (fot. 48 i 49).
Obraz, jako siodmy na Bialorusi, a pierwszy w obwodzie witebskim, zostal ukoronowany w 2009 roku koronami papieskimi. Niegdys ikona ta, jak mowi^ dokumenty,
znajdowala siy w klasztorze grecko-katolickim, ktory splon^l od uderzenia pioruna w 1832 roku, sama ikona natomiast w jakis cudowny sposob ocalala.

Fot. 47. Kosciol w Braslawiu - widok
z Gory Zamkowej (fot.T. Szczypek)
Fot. 48. Glowny oltarz w kosciele
z ikon^ (fot. T. Szczypek)

Fot. 49. Ikona Matki Bozej
Krolowej Jezior w kosciele
w Braslawiu (fot.I.I. Piroznik)

- neoromansko-neogotycki kosciol pw. Opatrznosci Bozej w Slobodce (Slobodka) - polozony
w centrum miejscowosci, zbudowany w 1903 roku, o smuklej sylwetce, z dwiema
strzelistymi wiezami (fot. 50). Jest to prawdopodobnie jedyny na Bialorusi otynkowany, snieznobialy kosciol neogotycki. Sciany i sklepienie wnytrza tej swi^tyni
pokrywajd kolorowe freski z lat 1975-1985 oplecione kwiatowymi ornamentami.
Przedstawiajd historie biblijne, sceny z zycia swiytych, slawne katolickie swi^tynie,
m. in. Bazyliky sw. Piotra w Watykanie, bazyliky w Lourdes (fot. 51).

Fot. 51. Wngtrze kosciola w Slobodce
(fot. A. Aniszczenko - internet)

Fot. 50. Kosciol Opatrznosci Bozej w Slobodce widok ogolny (fot. T. Szczypek)

- kosciol pw. Trojcy Swigtej (inna nazwa: Kosciol Narodzenia M arii Panny) z 1914 roku w Widzach jeden z najwyzszych, a moze i najwyzszy kosciol
na Bialorusi: jego wieze - wg roznych zrodel siygajd 59-76 m wysokosci. Zbudowany w stylu
neoromansko-neogotyckim (fot. 52).
Fot. 52. Kosciol pw. Trojcy Swigtej w Widzach
(fot. TomkaD - internet)

- kosciol pw. Bozego Ciala w Ikazni - zbudow any
w 1912 roku (wg innych zrodel w 1905) w stylu neoromanskim (fot. 53). Stoi na miejscu dawnego, wielokrotnie niszczonego kosciolka, postawionego
w 1593 roku z inicjatyw y Lwa Sapiehy. Mury
obecnego kosciola, podobnie jak w Braslawiu, s^ ozdobione za pomoc^ tzw. mozaiki braslawskiej (wzory z kamienia ciosanego ulozone na zaprawie wapiennej).

- drewniany kosciol sw. sw. Piotra i Pawla z 1929 roku w Driswiatach (Dryswiatach), zbudowany w stylu bialoruskim (fot. 54).
Fot. 54. Drewniany
kosciol w Driswia
tach (internet)

Fot. 53. Kosciol w Ikazni (internet)

- kosciol Sw. Jana Chrzciciela w Opsie - z pocz^tku
XX wieku. Pierw otny
drewniany byl z roku
1768, ale splon^t w 1886
(fot. 55 i 57).

Fot. 55 i 56. Kosciol w Opsie:
widok ogolny i wngtrze
(fot. B. P. Wlasow i internet)

- oraz koscioly w: Pliusach (Plusy - pw. Trojcy Swigtej - neoromanski - pocz^tek XX w.)
i Daliokich (Dalekie - pw. Swigtego Stanislawa - drewniany z pocz^tku XX w. z cechami stylu modernistycznego).
Swi^tynie prawoslawne s^ na omawianym obszarze reprezentowane przez wiele
cerkwi z przelomu XIX i XX wieku. Do nich nalez^ m. in.:
- cerkiew Zasniecia Przenajswietszej
Bogarodzicy - Braslaw - 1897, styl
pseudorosyjski (fot. 57).
- cerkiew sw. Mikolaja Cudotworcy Ikazn - 1905, styl pseudorosyj
ski (fot. 58).

Fot. 57

Fot. 57. Cerkiew w Braslawiu
(fot. T. Szczypek)
Fot. 58. Cerkiew w Ikazni
(fot. W. Tkaczenko - internet)

fot. 58.
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- cerkiew Pokrowska w Bogino
(Bohinia - 1892), styl pseudorosyjski (fot. 59).
- cerkiew sw. sw. Apostolow Piotra i Pawla - Driswiaty - 1908,
styl pseudorosyjski (fot. 60).

Fot. 59.

Fot. 61. Molenna w Widzach
(www.globus.tut.by - internet)

Fot. 60

Fot. 59. Cerkiew w Bogino
(fot. A. Dybowskij - internet)
Fot. 60. Cerkiew w Driswiatach
(fot. A. Kapczikow - internet)

Fot. 62. Molenna w Bulowiszkach
(fot. T. Szczypek)

- cerkiew staroobrz^dowcow Zasnigcia Przenajswigtszej Marii Panny w Widzach - 1907(?),
w stylu modern (fot. 61).
- drewniana molenna staroobrzgdowa Pokrowska (Opieki Matki Bozej) na skraju wioski
Bulowiszki nad jez. Snudy (fot. 62, por. rys. 12), pierwsza polowa XX wieku.
- drewniana cerkiew Sw. Jerzego (1891) na cmentarzu w Drui.
- cerkiew sw. Trojcy (lub: Sw. Ducha) w Kozianach - pocz^tek XX wieku.
Na ziemi braslawskiej istniejh tez - zachowane w roznym stanie - zabytki architektury parkowej i palacowo-parkowej. Do glownych mozna zaliczyc:
- stary park krajobrazowy (pejzazowy) „Bielmont" (Belmont) - zalozony w XVIII w.
w wiosce Belmont [wczesniej nazywala siy
ona Olgierdowszczyzna, pozniej - od nazwiska kolejnych wlascicieli Achremowiczow - Achremowce (Achriemowcy)]. Kolejni wlasciciele, Salmonowiczowie, sprzedali w 1748 roku maj^tek rodowi Hylzenow, ktorzy w tym czasie zbudowali palac i zalozyli park (rys. 18). Pod koniec
XVIII w. obiekty te przeszly w rgce rodu
Manuzzich, a od roku 1823 wlascicielami
stali siy hr. Broel-Platerowie. PrawdopoRys. 1 8 XVIII-wieczny p®kc w Achremowdobnie w czasie Powstania Listopadowecach (rys. Napoleon Orda - internet)
go rnemal caly palac splon^l, a na potrze-

by rezydencji zagospodarowano i powigkszono jeden z budynkow istniej^cych na
terenie posiadlosci. W czasie I wojny swiatowej budynek-rezydencja splon^l, a po
niej w poblizu ruin palacu wybudowano dwor, ktory byl siedzib^ Platerow do
1939 roku. Od II wojny swiatowej, poza ledwie zaznaczaj^cymi sig fundamentami, nie ma sladu po tej rezydencji.
Wspomniany park usytuowano w s^siedztwie poludniowo-wschodniego brzegu
jez. Driwiaty na wysokiej falistej terasie, sk^d roztacza sig pigkny widok na ten
zbiornik wodny (Belmont - z fr. i wl. pigkna gora). Na terenie parku do dzisiaj zachowaly sig dwa duze stawy z l^cz^cymi je kanalami, z wyspami, zatoczkami,
niegdys ozdobione mostkami i altankami. Obecnie park jest mocno zarosnigty,
ma nieco zniszczony drzewostan, ktorego wiek sigga 120-140 lat. Zachowaly sig
stare aleje, polany, widoczne s^ linie stawow, starych walow i rowow, rosn^
gatunki egzotycznych drzew. Powierzchnia parku wynosi okolo 62 ha.
W s^siedztwie parku istnieje cmentarz katolicki ogrodzony murem z czerwonej cegly z wbudowan^ kaplic^ pw. Chrystusa Zbawiciela. Tg neogotyck^ budowlg
ufundowal w 1858 roku hr. Feliks Plater
(fot. 63).

Fot. 63. Kaplica cmentarna Chrystusa Zbawi
ciela w Achremowcach (fot. K. Szastouski internet)

- zespol dworsko-parkowy Sapiehow w Drui - obejmuje dwor, ktory byl juz tyle razy
przebudowywany, ze w ogole nie przypomina gmachu pierwotnego (fot. 64) oraz
resztki parku (fot. 65). Dwor zostal zbudowany w I polowie XVII wieku, park na-

Fot. 64. Obecny wygleid dworu w Drui
(wg: Holiday.by)

Fot. 65. Fragment parku w Drui
(wg: Holiday.by)

tomiast zalozono w pocz^tkach XIX wieku. Zajmuje obszar o powierzchni okolo 4 ha.
Rosn^ w nim - uzupelnione w ci^gu ostatnich lat - glownie gatunki drzew i krzewow rodzimych, chociaz spotykane s^ rowniez gatunki egzotyczne.
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- zespol dworsko-parkowy w Opsie - wlasnosc Platerow: tych samych, ktorzy w ostatnim okresie wladali Belmontem (Achremowcami). Obiekt ten zostal rozslawiony
przez aktywn^ uczestniczky Powstania Listopadowego - Emilig Plater. Dwor pochodzi z pocz^tku XX wieku: z lat 1903-1904 i powstal jako glowna siedziba Platerow
na Braslawszczyznie. W architekturze budynku przeplataj^ siy elementy stylu klasycznego oraz stylu modern (fot. 66 i 67). Dwor stoi nad brzegiem jez. Opsa, do
ktorego prowadz^ specjalne schody. Wokol rozci^ga siy park pejzazowy z duzymi
starymi drzewami i grupami swierka i jodly (okolo 6 ha). Tu do niedawna rosl najstarszy d^b na Braslawszczyznie (wigcej o nim - por. str. 41). Obecnie dwor i czgsciowo park podlegaj^ rekonstrukcji z przeznaczeniem na cele ekoturystyczne.

Fot. 66. Dwor Platerow w Opsie - lata 1930.
(fot. A. Ostrowska - internet)

Fot. 67. Dwor Platerow w Opsie - rok 2011
(fot. T. Szczypek)

- zespol dworsko-parkowy Widzy-Lowczinskije (Widze Lowczynskie) - Widze Lowczynskie stanowily pierwotnie posiadlosc znanej na Braslawszczyznie rodziny Wawrzeckich, ktorzy wladali ni^ przez okolo 170 lat: od polowy XVII do I cwiartki XIX
wieku, a od tego czasu do 1939 roku byla wlasnosci^ ich krewnych - Mineykow.

Fot. 68. Dwor Wawrzeckich i Mineykow - widok od strony wejscia (wg: Gorbaczew, 2010)

Fot. 69. Dwor Wawrzeckich i Mineykow - widok od strony ogrodowej (www.globus.tut.by)

Klasycystyczny gmach, do ktorego wiedzie klonowo-jesionowa aleja o dlugosci
280 m, zbudowal na przelomie XVIII i XIX wieku Stanislaw Wawrzecki, w roku
1900 natomiast zostal przebudowany przez Mineykow. Od strony wejsciowej budynek jest parterowy, od ogrodowej - piytrowy, ze wzglgdu na roznice wysokosci w te38

renie (fot. 68 i 69). Wokol dworu rozd^gajA sig pozostalosci parku pejzazowego o powierzchni okolo 5 ha. Posiadlosc wielokrotnie odwiedzal Adam Mickiewicz.
Z pomnikow historycznych na Braslawszczyznie mozna wspomniec m. in.:
- o umocnieniach z okresu I wojny swiatowej,
- o mogile Tomasza Wawrzeckiego w Widzach (ostatniego wlasciciela dworu w Widzach Lowczynskich, polskiego polityka i zolnierza, uczestnika insurekcji kosciuszkowskiej w stopniu generala, a po ujgciu Kosciuszki po przegranej bitwie pod Maciejowicami - od 10 pazdziernika do 16 listopada 1794 r. Najwyzszego Naczelnika
Sily Zbrojnej Narodowej, w 1994 roku uhonorowanego znaczkiem przez Pocztg Bialoruskq; fot. 70, 71, rys. 19),

Fot. 70. Tomasz Wawrzecki
(1759-1816) (internet)

Fot. 71. Mogila Tomasza
Wawrzeckiego
w Widzach
(fot. I. I. Piroznik)

Rys. 19. Tomasz Wawrzecki
na bialoruskim znaczku
pocztwowym z roku 1994

- o mogile Jozefa Kopcia w Luszniewie [polskiego generala, uczestnika insurekcji kosciuszkowskiej, zeslanca na Kamczatkg, autora znanego „Dziennika podrozy Jozefa Kopcia przez calq wzdluz Azjg, lqdem do portu
Ochocka, oceanem przez Wyspy Kurylskie do Nizszej Kamczatki,
a stamtqd na powrot do tegoz portu na psach i jeleniach” (pisownia uwspolczesniona), ktorego pierwsza edycja wyszla we Wroclawiu w roku 1837] (fot. 72).

Fot. 72. Mogila Jozefa Kopcia (1758 lub 1762-1827) (fot. I. I. Piroznik)

- o mogile Stanislawa Narbutta w Braslawiu (por. str. 30 i 31).
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POTENCJAE REKREACYJNO-TURYSTYCZNY
Przedstawione wyzej skrotowo fakty wskazujq, ze obszar Pojezierza Braslawskiego
dysponuje wielkim potencjalem rekreacyjno-turystycznym, zarowno w zakresie przyrodniczym, jak i historyczno-kulturowym.
W zakresie przyrodniczym podstawy wspomnianego potencjalu stanowi braslawski system wodny, a takze poszczegolne jeziora. Ich obecnosc wplywa na mozliwosc
realizowania dluzszych wycieczek roznymi typami wodnych srodkow transportu,
bowiem - jak juz wspomniano - s^ one ze sob^ pol^czone.
Jeziora Braslawszczyzny s^ atrakcyjne do k^pieli, nurkowania, kajakarstwa i wioslarstwa, do zeglowania, a takze do amatorskiego (ale platnego) wydkowania (fot. 73).

Fot. 73. Rozne jednostki plywaj^ce
przy brzegu jez. Snudy (fot. I. I. Piroznik)

Fot. 74. Labirynt jeziorny w okolicach
Braslawia (wg: Braslawskij rajon, bez daty)

Bardzo urozmaicona linia brzegowa jezior, liczne polwyspy i wyspy tworz^ prawdziwy blykitny labirynt (fot. 74), sprzyjaj^cy wytyczaniu wodnych tras turystycznych.
Pagorkowate tereny wokol jezior zadziwiaj^ z kolei roznorodnosci^ pejzazy. Istnieje
tu wiele punktow widokowych, dostarczaj^cych niezapomnianych wrazen estetycznych.
Najbardziej znanym sposrod nich jest tzw. gora Majak - najwyzszy punkt na Pojezierzu Braslawskim. Stanowi ona wierzcholek polwyspu o charakterze wzgorz kemowych (tzw. Gory Kiezikowskie - Кезиковские горы) rozdzielaj^cego jez. Snudy
i Strusto i lezy na wysokosci 174 m n.p.m., wznosz^c siy jednoczesnie 44,7 m ponad lustro wody (rys. 20). Na pocz^tku XX w. geodeci postawili w tym punkcie
wiezy triangulacyjnq, ktor^ miejscowa ludnosc nazwala latarni^ morsk^ (маяк).
Niedawno w tym miejscu zbudowano dwupoziomow^ wiezy widokow^ (fot. 75),
z ktorej otwieraj^ siy szerokie panoramy, uznawane za najpiykniejsze na Pojezierzu
Bialoruskim (por. np. fot. 7 i 13). Podobne znaczenie maj^ punkty widokowe na
grzbiecie kemowym kolo wsi Maskowiczi z wierzcholkiem wspomnianego sredniowiecznego grodziska, najwyzsze wzniesienia na polwyspie ozowym miydzy jeziorami
Niedrowo i Pociech kolo Slobodki, wzniesienia na polnocnym brzegu jeziora Snudy i in.
Wazne znaczenie rekreacyjne omawianego regionu maj^ lasy i bagna, jako miejsca
zbioru jagod i grzybow, a takze obserwacji wielu gatunkow zwierz^t, w tym zwlaszcza ptakow wodno-blotnych, a takze poznawania ciekawych gatunkow roslin.
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Rys. 20. Punkt widokowy gora Majak na polwyspie
migdzy jeziorami Strusto i Snudy (wg: Nacionalnyj
park..., 2007):
1 - pola namiotowe, 2 - sciezka ekologiczna „Miezoziornyj" (Migdzyjeziorna), 3 - punkt widokowy

Fot. 75. Punkt widokowy na g. Majak
(fot. T. Szczypek)

Interesuj^ce z turystycznego punktu widzenia s^ rzadkie formy terenu (np. wspominane juz ozy lub kemy) oraz pomniki przyrody. Do tych ostatnich przez dlugi
okres nalezal d^b-patriarcha, zwany tez Dgbem Napoleona: d^b szypulkowy
w parku dworskim w Opsie (fot. 76) maj^cy okolo 300 lat, okolo 20 m wysokosci
i 6,20 m obwodu pnia. Niestety, 7 pazdziernika 2012 roku nie wytrzymal on naporu
wichury...
Do waznych pomnikow przyrody nieozywionej, istotnych z turystycznego punktu widzenia, nalez^ wspomniane juz
wczesniej, wytypowane glazy narzutowe
rangi ogolnokrajowej. S^ to: dwa skupiska
glazow (po 3 egzemplarze): Krasnogorskie
i Kamienie Woloso, a takze 19 pojedynczych, w tym np. Kamien Strustowski najwigkszy erratyk Braslawszczyzny, lez%cy na zachodnim brzegu jez. Strusto niedaleko w si o tej samej nazwie (dlugosc
4,5 m, szerokosc 4,4 m, obwod 13,8 m,
waga - ponad 40 t), a takze Krowi Kamien
kolo w si C zerniszki, Czarci Slad (lub:
Bozy Slad) kolo wsi Jakubiance, glazy kolo
Braslawia, Leoszek i w innych miejscach.
Wiele z nich ma nie tylko znaczenie przyrodoznawcze, ale tez historyczno-kultuFot. 76. Pomnik przyrody - d^b szypulkowy
Quercus robur w Opsie w dniu 18.07.2011 (fot. rowe jako obiekty kultow poganskich (np.
T. Szczypek). Od 7.10.2012 juz go nie ma...
kamienie „diabelskie").
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Specyficznymi pomnikami historyczno-kulturowymi, pomnikami kamiennej staroruskiej epigrafiki i ikonografii s^ tzw. kamienie Borysow (Борисовы камни), czyli
wielkie glazy (wysokosc 1,8-3 m, obwod - do 8 m) ze starannie wyciytymi na nich
krzyzami i roznymi napisami. Zachowaly siy one w polnocnej czysci Bialorusi, na terenie dawnego ksiystwa Polockiego, zwlaszcza w dolinie Dzwiny na zachod od Polocka. Przeznaczenie tych kamieni nie jest do konca jasne: wg jednych teorii kamie
nie te wyznaczaly drogy szlakow handlowych, wg innych byly wczesniej swiytymi
kamieniami pogan, a napisy wycinano na nich na znak przyjycia chrzescijanstwa przez ludnosc. Wspomniane napisy, wzywajdce pomocy Bozej,
wykonano na rozkaz ksiycia polockie
go Borysa Wsieslawowicza i czysto
zawierajd one jego imiy (st^d nazwa
kamieni); pochodz^ one z XII wieku.
Kamienie te znane s^ od XIX wieku,
a zachowane s^ trzy, w tym jeden na
Braslawszczyznie - w Drui. W roku
Fot. 77. Kamien Borysa nad Drujk^ w Drui
2002 wydobyto go z dna Drujki przy
(internet)
ujsciu i um ieszczono na wysokim
brzegu tej rzeki (fot. 77), w 2011 natomiast przeniesiono na plac w centrum wioski.
Do obiektow oznaczeniu turystyczno-rekreacyjnym nalez^ rowniez zrodla. Na
Pojezierzu Braslawskim znanych jest wiele zrodel, przy czym znaczna ich liczba wystypuje na dnie mis jeziornych. Najwiyksz^ popularnosci^ cieszy siy zrodlo Okmienica
(lit. kamienisty - od nazwy potoku, w ktorego dnie miejscami wystypujd kamienie i gla
zy) tuz przy polnocno-zachodnim brzegu jez. Strusto (fot. 78 i 79). Jest ono tez inaczej
nazywane Zimnik lub Szalkinia (lit. zimny). Zrodlo to cechuje siy zmineralizowan^
wod^ typu chlorkowo-sodowego. Ze wspomnianym zrodlem s^ zwi^zane liczne legendy, a jego wody byly uwazane za lecznicze. Znaczenie kultowe ma rowniez zrodlo Machabeusz (Маковей) kolo wsi Bogino (Bohin). Z kolei zrodla siarkowodorowe z zasobami leczniczego sapropelu m. in. w s^siedztwie bylego dworu Wawrzeckich w Widzach Lowczynskich s^ bardzo cenne ze wzglydow balneologicznych (dosc przypomniec, ze w XIX wieku na ich bazie funkcjonowalo tu male uzdrowisko).

Fot. 78 i 79. Popularne zrodlo Okmienica nad jez. Strusto (fot. B. P. Wlasow)
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Dla przyrodniczej skladowej turystyki (ekoturystyki) istotne znaczenie ma niew^tpliwie obecnosc obszarow chronionych. Na Braslawszczyznie, oprocz samego
parku narodowego i wielu pomnikow przyrody istniej^ jeszcze rezerwaty przyrodnicze o randze zarowno ogolnokrajowej, jak i lokalnej(por. rys. 9, 13 i 16). Nalez^ do nich m. in.:
1) Rezerwat Hydrologiczny Riczi (Гидрологический заказник Ричи - 1979, pow. 1 340
ha - obejmuje bialorusk^ czysc jez. Riczi i przylegfy do niego teren: znaczenie ogolnokrajowe),
2) Rezerwat Krajobrazowy Miezoziornyj (Ландшафтный заказник Межозёрный 1977, pow. 982 ha - obejmuje obszar miydzy jez. Snudy a Woloso Juznyj i Woloso
Siewiernyj: ten ostatni zbiornik wszedl w sklad rezerwatu w roku 1986: znaczenie
ogolnokrajowe),
3) botaniczny Rezerwat Dubki (Заказник Дубки - 1981, pow. 80 ha, 1 km na poludnio-wschod Braslawia, obejmuje fragment czystej d^browy przy poludniowo-wschodnim brzegu jez. Driwiaty, dokladniej - przy polnocnym brzegu zatoki Mielkaja lu
ka; nalezy tu zaznaczyc, ze wg jednych zrodel rezerwat ten zostal zlikwidowany
w momencie powolania Parku Narodowego „Jeziora Braslawskie", wg innych w dalszym ci^gu funkcjonuje: znaczenie lokalne),
4) biologiczny Rezerwat Zabolotje (Заказник Заболотье - 1979, pow. 1 960 ha - w okolicach wsi o tej samej nazwie, obejmuje torfowisko wysokie, rowniez o tej samej
nazwie, z obficie rosn^c^ i owocuj^c^ zurawin^ blotn^ Oxycoccus quadripetalus =
Oxycoccus palustris = Vaccinium oxycoccus - клюква обыкновенная: znaczenie
ogolnokrajowe),
5) rezerwat ornitologiczny na jez. Snudy (орнитологический заказник на оз. Снуды 1985, pow. 2 200 ha - obejmuje wszystkie wyspy jeziora, na ktorych co roku pojawia siy 7 tys. ptakow ponad 50 gatunkow; wstyp na wyspy jest ograniczony: zna
czenie lokalne).
W zakresie historyczno-kulturowym podstawy potencjalu turystyczno-rekreacyjnego Pojezierza Braslawskiego stanowi^ liczne, tylko w czysci wyzej wspomniane,
pomniki i zabytki archeologiczne, historyczne, kulturowe, architektoniczne i etnograficzne. Dziyki nim turysta ma mozliwosc poznania, przypomnienia sobie, a przede wszystkim obcowania z okruchami bogatej i skomplikowanej historii tego obszaru. Obiekty te maj^ nieocenion^ wartosc poznawczq, a takze emocjonalno-sentymentaln^.

WYBRANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO POJEZIERZA
BRASEAWSKIEGO
Potenqal turystyczno-rekreacyjny Braslawszczyzny zaczel bye wykorzystywany juz
w XIX wieku, a intensywniejszy rozwoj sfery turystyki i wypoczynku mial miejsce
od lat 20. XX wieku, kiedy region ten wchodzil w sklad wojewodztwa wilenskiego
Rzeczypospolitej. Jednak w miarg pelne (choe jeszcze dalekie od zamierzen) korzystanie
z urokow przyrodniczo-kulturowych omawianego obszaru rozpoczglo sig w zasadzie
od chwili utworzenia na tym terenie parku narodowego. Nalezy tu wspomniee, ze
w duzym stopniu istotne znaczenie maje pod tym wzglgdem wspomniane juz warunki klimatyczne (i pogodowe), zwiezane z okresem letnim, a takze zimowym:
komfortowy okres dla letnich rodzajow rekreacji (temperatura powietrza >15°C) jest na
omawianym obszarze krotszy niz w srodkowej czgsci i na poludniu Bialorusi i wynosi srednio 77 dni. Z kolei czas trwania letniego sezonu kepielowego ze srednie dobow^ temperature wody >17°C wynosi 64 dni. Mimo dose znacznych powierzchni, wiele jezior ma niewielkie glgbokosci, co gwarantuje szybkie nagrzewanie sig wody. Dla zimowych rodzajow wypoczynku komfortowy jest natomiast okres z trwale pokrywe
sniezne i srednie dobowe temperature powietrza ponizej -5°C. Dlugose tego okresu
wynosi tu srednio 95 dni.
Wykorzystanie potencjalu turystyczno-rekreacyjnego jest zwiezane z odpowiednim
zagospodarowaniem turystycznym. Sklada sig nan: siee komunikacyjna, siee szlakow
turystycznych, baza noclegowa, zywieniowa oraz urzedzenia towarzyszece (przechowalnie bagazu, plaze, urzedzenia sportowe itd.). W niniejszej pracy zwrocimy uwagg
tylko na trzy elementy tego zagospodarowania: siee komunikacyjne, siee szlakow turystycznych i bazg noclegowe.
Dostepnose komunikacvina obszaru jest dobra: bez wigkszych problemow mozna
tu dotrzee samochodem z Minska (dwie trasy: przez Postawy i Widzy oraz przez
Glubokoje i Szarkowszczyzng - w wigkszosci drogi dobre) oraz z Witebska i Polocka. Drogi miejscowe, ktorych siee jest stosunkowo ggsta, se nieco gorszej jakosci,
ale mozna nimi w zasadzie dotrzee do kazdego z wigkszych jezior i kazdej miejscowosci w srodkowej czgsci Braslawszczyzny, w czgsci poludniowo-wschodniej natomiast - na obszarze bardziej zwartych bagien - drog jest wyraznie mniej.
Na siee szlakow turystycznych na obszarze ziemi braslawskiej skladaje sig:
1) trzy szlaki rowerowe o lecznej dlugosci 130 km,
2) pige szlakow wodnych o lecznej dlugosci 151 km,
3) trzy szlaki piesze o lecznej dlugosci 286 km,
4) trzy sciezki ekologiczne:
- „Migdzy jeziorami" (Межозёрный) - obejmuje 10 stanowisk na obszarze wspomnianego wczesniej rezerwatu o tej samej nazwie migdzy jeziorami Wolos i Snudy
(rys. 13 i 16); sciezka ma okolo 4 km dlugosci i prowadzi przez teren, gdzie wystgpuje praktycznie wszystkie formy terenu, typowe dla Pojezierza Bialoruskiego oraz zwiezana z nimi szata roslinna;
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- „Wal ozowy w Stobodce" (Слободковская озовая гряда - rys. 14) o dlugosci 4,6 km
(fot. 80). Na samym wale ozowym zlokalizowano 7 stanowisk (stan na 2011 rok fot. 81), gdzie na duzych planszach przedstawiono rozne zagadnienia zwi^zane zarowno z samym ozem, jaki z jego s^siedztwem: 1 - starozytne grodziska, 2 - stepowe gatunki roslin wystypuj^cych na naslonecznionych stokach, 3 - swiat roslinny
jezior, 4 - budowa wewnytrzna, geneza i uksztaltowanie ozu, 5 - jeziora braslawskie, 6 - pozostalosci przedwojennego poligonu polskich wojsk ochrony pogranicza
stacjonuj^cych w Slobodce, 7 - fauna parku narodowego;

Fot. 80. Wejscie na sciezkg ekologiczn^
w Slobodce (fot. T. Szczypek)

Fot. 81. Plansza ze schematem sciezki
ekologicznej „Wat ozowy w Slobodce"
(fot. I. I. Piroznik)

„Park Bielmont" (Парк Бельмонт) - liczy 2,4 km dlugosci, obejmuje 21 sta
nowisk (z ktorych 13 dysponuje odpowiednimi informacjami na planszach)
i zapoznaje turystow z catosci^ zagadnien dotycz^cych tego drugiego pod wzglydem powierzchni parku na Bialorusi (fot. 82): demonstruje m. in. stawy parkowe, systemy alejek parkowych, ciekawsze gatunki drzew i wiek drzew.
Prawie wszystkie szlaki turystyczne rowerowe i wodne oraz sciezki
ekologiczne s^ zlokalizowane na terenie braslawskiej grupy jezior, szlaki
piesze natomiast obejmuje rowniez poludniow^ czysc parku narodowego
i wychodz^ daleko poza jego granice.
Эюлоги «еасм тропа «Пар*; Бельмоит»
включает в себя 21 объект;

-— Fot. 82. Plansza z ogoln^ in f o r m a j
o sciezce w Parku Belmont (internet)
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Prawie wszystkie szlaki turystyczne rowerowe i wodne oraz sciezki ekologiczne
s^ zlokalizowane na obszarze braslawskiej grupy jezior, szlaki piesze natomiast obejmuj^ rowniez poludniow^ czysc parku narodowego i wychodz^ daleko poza jego
granice.
Wielkosc ogolnego rocznego potoku turystycznego na Braslawszczyznie siyga
okolo 30 tys. osob, co oznacza, ze jest on 3 razy mniejszy niz w Naroczanskim Parku
Narodowym, gdzie wynosi 90 tys.
Baza noclegowa jest w granicach omawianego obszaru rozwiniyta srednio. Sam
park narodowy dysponuje czterema glownymi osrodkami wypoczynkowymi (Driwiaty, Slobodka, Lieoszki, Zolowo - fot. 83-86, rys. 9), licz^cymi l^cznie niewiele, bo tylko
okolo 170 miejsc. Istnieje tu tez kilka osrodkow branzowych i 7-8 kempingow. Ponadto turysci mog^ wypoczywac na wyznaczonych, dosc licznych polach namiotowych, a takze na daczach, u krewnych i znajomych.

Fot. 83. Osrodek wypoczynkowy
w Driwiatach (internet)

Fot. 84. Osrodek wypoczynkowy
w Sfobodce (internet)

Fot. 85. Osrodek wypoczynkowy
w Lieoszkach (internet)

Fot. 86. Osrodek wypoczynkowy
w Zofowie (internet)

Z obiektow parku narodowego korzysta rocznie okolo 9 tys. osob, w tym: z osrod
kow wypoczynkowych okolo 6 tys., z kempingow - okolo 3 tys.
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Z kolei srednia liczba turystow zorganizowanych i indywidualnych, przypadaj%cych na 100 osob miejscowych, wynosi tu 38 (w Parku Naroczanskim - 67, w Parku
Bialowieskim - 23, w Parku Prypeckim - 19), co swiadczy o srednim poziomie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Mimo to obserwuje siy stopniow^ zmiany morfologii osiedli wiejskich: obok starej, tradycyjnej zabudowy pojawiajq. siy nowe budynki, a takze obiekty infrastruktury rekreacyjnej (pensjonaty, prywatne hotele, osrodki rekreacyjne itp. - fot. 87-90), w strefie przybrzeznej jezior buduje siy przystanie
dla motorowek, jachtow, a takze place sportowe i in.). To samo dotyczy Braslawia.

Fot. 87. Tradycyjne budownictwo wiejskie
(fot. I. I. Piroznik)

Fot. 89. Nowy osrodek rekreacyjny,
Krasnosielcy (fot. T. Szczypek)

Fot. 88. Nowe budownictwo na wsi
(fot. I. I. Piroznik)

Fot. 90. Przystan dla sprzgtu plywaj^cego,
Driwiaty (fot. I. I. Piroznik)

ZAKONCZENIE
Obszar Pojezierza Braslawskiego, a zwlaszcza utworzonego tu Parku Narodowego
„Jeziora Braslawskie", ze wzglydu na swe walory przyrodnicze oraz historycznokulturowe, nalezy do bardziej interesuj^cych na obszarze Bialorusi. Z tego tez powodu cieszy siy sporym zainteresowaniem turystow. Nie jest ono jednak tak duze,
jak obszar s^siedniego Naroczanskiego Parku Narodowego. Glownym powodem jest,
jak siy wydaje, wiyksza odleglosc i - w zwi^zku z tym - mimo wszystko trudniejszy
dostyp ze srodkowej czysci Bialorusi, a zwlaszcza z Minska.
Ze wzglydu na rozwijan^ ekoturystyky konieczne jest utworzenie nowych obiektow chronionych, zwlaszcza form rzezby, w obrybie samego parku, rozszerzenie
wachlarza uslug o charakterze ekologicznym, w tym np. utworzenie kolejnych tras
ekologicznych (pieszych, rowerowych), wykorzystuj^cych unikatowe krajobrazy
i obiekty przyrodnicze, nowej wodnej trasy ekologiczno-turystycznej wokol jezior
braslawskich (Браславская кругосветка). Istnieje tez potrzeba opracowania i uruchomienia tras kulturowo-etnograficznych, np. Driswiaty - Widzy - Bogino w celu
zwiedzania tego typu obiektow na tym obszarze, zupelnie nowej trasy poswiyconej
mitologii Pojezierza Bialoruskiego na podstawie demonstracji obiektow kultow poganskich (swiytych - w tych zamierzchlych czasach - glazow, zrodel, drzew itp.).
Realizowane i planowane s^: rekonstrukcja fragmentow starego grodziska na G.
Zamkowej, budowa sanatorium w Widzach-Lowczynskich, trasy narciarskiej w przybrzeznej strefie jez. Driwiaty, nowych osrodkow wypoczynkowych parku narodo
wego oraz prywatnych. D^zy siy do rozwoju sportow wodnych.
Te i inne przygotowywane i planowane przedsiywziycia o charakterze ekologicznym oraz historyczno-kulturowo-etnograficznym wraz z konkretnymi dzialaniami budowlanymi mog^ w znacz^cy sposob zwiykszyc liczby zainteresowanych
turystow, co z kolei przyczyni siy do rozszerzenia zakresu uslug, i poszerzenia roznego typu bazy noclegowej. Dziyki temu region ten moze w sumie stac siy bardziej
atrakcyjny dla potencjalnych gosci nie tylko krajowych, ale tez z panstw baltyckich,
Rosji i innych.
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Rys. 8. Siec hydrograficzna (bez nazw wiasnych
obiektow) Pojezierza Braslawskiego (zestawlonona podstawle: K o n d r леи,1938; N ad on d n y j
park „Bm&aw&ije oziora", 200 7, 2009):
1 - ^anice ParkuNarodowego (Jeziora BraslawskLe"

