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Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich 
leży na obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego, na terenie 
trzech gmin: Lubawa, Grunwald, 
Ostróda. Powierzchnia Parku 
wynosi-7782 ha, z czego obszar 
chroniony Krajobrazu Wzgórz 
Dylewskich osiąga -1142 ha. Lasy 
zajmują 3519 ha powierzchni ,a 
wody powierzchowne tylko 12,9 ha 
Parku. Cały obszar Parku oraz 
OCHK leży w dorzeczu rzeki-
Drwęca. Najwyższe wzniesienie 
(312m n.p.m.) znajduje się k. 
Wysokiej Wsi, a przez turystów 
nazywane jest mazurskimi 
Bieszczadami. Na tym niezwykłym 
terenie ulokowany jest Hotel Dr 
Irena Eris ze SPA. 
 



 Teren ten charakteryzuje 
się różnorodnością szaty 
roślinnej. Dominują lasy 
liściaste - grądy, buczyny i 
bory. W parku występuje 
749 gatunków roślin 
naczyniowych oraz 92 
gatunki mszaków. 
Stwierdzono 
występowanie 36 
gatunków 
chronionych m.in. cis 
pospolity, pióropusznik 
strusi i podkolan biały. 



 Na obszarze występuje 236 
gatunków zwierząt, z 
czego 168 zostało objętych 
ochroną gatunkową. Jest 
wśród nich: 
95 gatunków ptaków 
4 gatunki gadów 
10 gatunków płazów 
5 gatunków ssaków (np. jeż 
wschodni, kret, łasica) 
Do gatunków zagrożonych 
zalicza się: borsuki, kuny 
leśne, sieweczkę rzeczną. 



 Grób leśniczego Kałuży 
 

  
 Lasy bednareckie, które 

należały do hrabiego 
Albrechta zu Eulenburga,  
nadzorował leśniczy 
Kałuża. Mężczyzna został 
śmiertelnie postrzelony w 
roku 1924,podczas 
zasadzki na kłusownika z 
Pietrzwałdu. Zgodnie z 
życzeniem, został 
pochowany na wzgórzu w 
pobliżu majątku Bednarki. 
 



Na północ od Jeziora Francuskiego, znajduje się granit o obwodzie 10,10 m oraz 
wysokości 1,6 m, z napisem ,,C.v.Rose 1918".Upamiętnia on nabycie majątku 
Bednarki oraz włączenie go do majątku Dylewa przez Carla von Rose, 
właściciela dóbr w Dylewie. 

Na terenie Wzgórz Dylewskich są jeszcze inne kamienie, związane z rodem von 
Rose. 
-Kamień Ludwiga, z napisem ,,L.Rose 1860",upamiętniający zakup majątku 
Dylewa przez Ludwiga von Rose. Według niektórych źródeł, szosa przy której 
się znajduje miała służyć podczas zimnej wojny do transportu wyrzutni rakiet 
balistycznych 
-Kamień Franza, z napisem ,,Franz Rose 1898",upamiętnia zakup majątku 
Miejskiej Woli przez kolejnego właściciela Dylewa. 

Zasługującym na uwagę kamieniem (których na tym  

Terenie nie brakuje), jest kamień ofiarny pruskiego 

plemienia sasinów, niedaleko miejscowości  

Pietrzwałd.  Wiążą się z nim bardzo ciekawe legendy. 
 



 Obszar Wzgórz Dylewskich jest 
bardzo atrakcyjny pod względem 
turystycznym. Znajdują się tu 
liczne szlaki turystyczne dla 
miłośników pieszych wędrówek, 
rowerowych rajdów jak również 
samochodowych przejażdżek  
 

 Warto również zwrócić uwagę na 
rezerwaty przyrody, takie jak: 
-Rezerwat Jezioro Francuskie 
-Rezerwat Rzeka Drwęca 
-Rezerwat Dylewo 
Teren Parku posiada także 17 
pomników przyrody, które godne 
są zobaczenia. Na Wzgórzach 
Dylewskich ulokowano 7 miejsc 
noclegowych dla turystów. 



Ważnymi zabytkami w architekturze tego terenu są również zabytkowe 
ewangelickie cmentarze. Na terenie parku znajduje się 20 cmentarzy o 
wartościach zabytkowych. Najciekawszym jest cmentarz w Zajączkach. 
Jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy tego typu w tej części polski. 
Alejki i pomniki w dobrym stanie. Zachowała się również brama i kaplica 
grobowa rodu Kramerów. 



Atrakcyjność wzgórz wzbogacają nie tylko cmentarze. Występują tu też 
inne zabytki. Dwory, parki,  ceglane pruskie domy a także elementy 
dawnej linii kolejowej. Na uwagę zasługuje monumentalny wiadukt w 
Glaznotach, z którego rozciąga się niezwykły widok.  



 Wzgórza są ubogie w 
jeziorach, z tym nielicznym 
natomiast wiąże się ciekawa 
historia. Według opowieści 
bowiem, swoją nazwę 
zawdzięcza temu iż to w nim 
miejscowi chłopi utopili kilku 
francuskich żołnierzy w 
odwecie za gwałty na ich 
kobietach działo się to podczas 
kampanii napoleońskiej na 
tych terenach. 

To nie jedyna legenda związana z tym rejonem. Jest ich wiele. Tak 
samo zagłębiając się w charakterystykę, opis geograficzny, 
historyczny  tych terenów, odkryć można jeszcze więcej 
niesamowitości. Najlepszym sposobem jest więc wyruszyć w teren i 
samemu odkryć to co kryją lasy na zboczach wzgórz dylewskich 

Dziękujemy za uwagę 
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