Staw w Dwukołach zmieni oblicze.
Nadleśnictwo Dwukoły przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą
„Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa Dwukoły na cele
edukacyjne, turystyczno-rekreacyjne, w oparciu o lokalne walory przyrodnicze".
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 236 223,35 zł.
Mieszkańcy Iłowa i okolicznych miejscowości a także interesanci załatwiający
sprawy w Nadleśnictwie Dwukoły mają w pamięci gęsty szpaler żywotników (tui)
rosnących przy końcowym odcinku drogi do nadleśnictwa, z za którego nic nie było
widać. Skrywał on wielką wartość przyrodniczą i krajobrazową – staw.
Postanowiono to zmienić i udostępnić to miejsce miejscowej społeczności i wszystkim
odwiedzającym Nadleśnictwo Dwukoły. Miejscowi leśnicy od dawna byli świadomi
jakie bogactwo przyrodnicze kryją okoliczne lasy. Zapadła decyzja aby podzielić się tą
wiedzą ze społeczeństwem i stworzyć miejsce przyjazne dla odwiedzających,
w którym będzie można odpocząć i jednocześnie uzyskać informacje o lokalnej
przyrodzie.
W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Dwukoły znajdują się różne
siedliska. Jednym z nich jest staw, drugim przylegający do niego drzewostan łęgowy,
zbudowany z ok. 70-letnich olch, położony w dolinie rzeczki Dwukolanki. Z kolei tuż za
drogą prowadzącą do Krępy rozciąga się królestwo lasów grądowych – takich,
w których spotkamy ponad 100-letnie dęby, lipy, graby. Ze względu na walory tych
drzewostanów utworzony został leśny rezerwat przyrody „Góra Dębowa” i specjalny
obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Góra Dębowa, z dominującym siedliskiem grądu
subkontynentalnego.
Staw jest miejscem rozrodu płazów, do którego w okresie wiosennym odbywają one
wędrówkę. Leśnicy wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych corocznie
organizują akcję ochrony płazów migrujących przez drogę do stawu. Dzięki niej
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Drzewostany są miejscem gniazdowania około 70 gatunków ptaków. Spotkamy w nich
również łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty. Wspomniane lasy znajdują się
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Północnomazowieckiej (Kondracki 1994). Wzniesienia Mławskie charakteryzuje
urozmaicona rzeźba terenu o cechach wysoczyzny morenowej, z wałami i wzgórzami
morenowymi. Jednym z nich jest Góra Dębowa o wysokości 185m n.p.m. Ten urokliwy
krajobraz zachęcił do wytyczenia szlaku pieszego biegnącego przez obszar Natura
2000 i rezerwat przyrody, którego punktem docelowym będzie właśnie „Góra Dębowa”.
W ramach projektu, tereny znajdujące się obok siedziby Nadleśnictwa zostaną
wyposażone w tablice edukacyjne, informujące o roślinach i zwierzętach związanych
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z tym miejscem, o obszarze Natura 2000, rezerwacie Góra Dębowa oraz o historii
pogranicza mazowiecko – krzyżackiego, na którym znajduje się siedziba Nadleśnictwa
Dwukoły.
Dla celów edukacyjnych powstaną między innymi : imaginarium z odgłosami ptaków,
platforma obserwacyjna, budki lęgowe, hotel dla owadów, ścieżka „bosa stopa”.
Otoczenie zostanie zagospodarowane poprzez wprowadzenie ścieżek spacerowych,
ławek, siedzisk, stojaków na rowery, atrakcyjnej zieleni.
Przestrzeń publiczna wzbogaci się o udostępniony dla odwiedzających staw. Prace
przy nim obejmują: odsłonięcie stawu poprzez usunięcie obcych gatunków
drzewiastych z rodzaju Thuja, oczyszczenie dna, remont zastawki, wyprofilowanie
i wzmocnienie skarp płytami ażurowymi, rozbudowę pomostu wraz z częściowym
zadaszeniem. Elementem stawu stanie się pomost pływający dla kaczek. Wymieniony
zostanie płot, który w nowej odsłonie podkreśli walory estetyczne i umożliwi migrację
płazów.
Realizacja tych zamierzeń spowoduje, że Dwukoły staną się celem spacerów
i wycieczek rowerowych, a nauczyciele wraz z wychowankami odbędą tutaj niejedną
lekcję przyrody.
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