
Czysto i bezpiecznie na szlaku 

Turysto , żeglarzu, 

Witamy Cię na Mazurach – miejscu szczególnym , pięknym i niepowtarzalnym ; jednym z 28 
Cudów Światowej Przyrody . Jest to region o wyjątkowej odrębności i swoistości , zarówno 
przyrodniczej , jak i kulturowej. Posiada urozmaicony i atrakcyjny , ale bardzo wrażliwy , naturalny 
krajobraz jeziorny. Ok. 20% powierzchni zajmują tu połączone kanałami i rzekami jeziora o 
różnych kształtach – od długich i wąskich , przez małe i bardzo głębokie, po stosunkowo płytkie i 
rozległe. Ciąg tych jezior tworzy dobrze znany i zagospodarowany szlak żeglowny.  

Charakterystyczny dla Mazur krajobraz to raj dla  miłośników sportów wodnych . W okresie letnim 
mazurskie jeziora roją się od kajaków , motorówek i żaglówek. Jachtów z roku na rok przybywa. 
Niestety, wzrost ich liczby nie zawsze idzie  w parze z kulturą korzystania z akwenów i etykietą 
żeglarską .W miejscach dzikiego cumowania następuje koncentracja zanieczyszczeń - wyrzucane są 
śmieci , załatwiane są potrzeby fizjologiczne. Ruchliwość żeglarzy sprawia , że to oni właśnie 
najsilniej penetrują nawet najbardziej niedostępne brzegi jezior i wysp, które w większości są 
rezerwatami przyrody. Stwarza to duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. W efekcie dochodzi 
do systematycznej dewastacji cennych ekosystemów oraz niszczenia roślinności przybrzeżnej, 
będącej ostoją licznych gatunków fauny wodnej oraz naturalną barierą jezior przed 
zanieczyszczeniami. 

Po sezonie turystycznym pozostają góry śmieci, a wyspy i brzegi jezior zamieniają się w dzikie 

wysypiska . Spróbujmy zmierzyć się z tym zjawiskiem , zaczynając może na początek od siebie.  

Nauczmy się korzystać z jezior i otaczających terenów w sposób przyjazny przyrodzie.  

 
Pamiętajmy, że prawdziwy żeglarz :  

1) Traktuje w szacunkiem otaczaj ącą przyrod ę  
2) Zawsze sprz ąta po sobie  
3) Wyrzuca śmieci do worków , a potem wył ącznie do kontenerów  
4) Nie wyrzuca śmieci do lasu  
5) Nie zatapia śmieci w wodzie jezior , rzek i kanałów 
6) Opró żnia toalet ę z jachtu wył ącznie w miejscach do tego przeznaczonych  
7) Nie zmywa pokładu środkami chemicznymi  
8) Respektuje strefy ciszy  
9) Nie cumuje do wysp , które z reguły s ą rezerwatami przyrody  
10) Śledzi prognozy pogody i zakłada w niepogod ę kamizelki ratunkowe  
11)  Nie pije alkoholu na jachcie w czasie rejsu  
12)  Jest życzliwy, kulturalny i szanuje innych  
 
 

Bądź zatem kulturalnym i odpowiedzialnym żeglarzem !  
Szanuj przyrod ę ! Daj przykład innym ! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Druk ulotki sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Olsztynie  

 


