na zachodzie z kolei autostrada A 9. Reprezentuje on wielki

(Sabinchen-Kür) oraz pomnik przypominają o niesamowitej,

krajobraz płyt i nizin środkowobrandenburskich. Na południu

a zarazem pięknej balladzie o uroczej białogłowej, która

przylega do pasma wzgórz Fläming. Dlatego też nie występują

padła ofiarą wiarołomnego szewca. Obie miejscowości mają

tu wyłącznie płaskie tereny. Miłośnicy wycieczek pieszych i

odrestaurowane centrum i urokliwą okolicę: Szczególną

rowerowych mogą się tu rzeczywiście zmęczyć. Na terenie

popularnością cieszą się wśród miłośników wycieczek łąki nad

rezerwatu przyrody „Forst-Zinna-Jüterbog-Keilberg” stara

Nieplitz (Nieplitzwiesen), rozległy las miejski w Beelitz (Beelit-

morena z okresu zlodowacenia Soławy (sprzed 170 tys. lat)

zer Stadtwald) i lesista dolina Nieplitztal położona na południe

napotyka na młodą morenę ostatniego zlodowacenia Wisły,

od Treuenbrietzen.

Storczyk
szerokolistny

które dobiegło końca 12 tys. lat temu. Jego moreny ciągną się

Übersatz 1

Zaledwie 40 minut samochodem od berlińskiego „Ku’dammu”
i 20 minut od stolicy Brandenburgii Poczdamu otwiera się
przed nami krajobraz jakby z innego świata – Nuthe-NieplitzNiederung, nizina rzeki Nuthe i Nieplitz. Tutejszy park przyrodniczy przypomina oazę, w której szukający wyciszenia
doświadczyć mogą w sposób intensywny wiejskiego spokoju,
ciszy i rozległości terenu. Na północy leżą jeziora – jedno obok
drugiego, niczym nawleczone na łańcuszek. Największym z
nich jest jezioro Blankensee, raj dla ptaków z przybrzeżnym
południu parku przyrodniczego znajduje się olbrzymi rezerwat
przyrody „Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg” powstały na terenie

wycieczek, wypoczynku, a także innych ciekawych atrakcji

Centrum Parku Przyrodniczego (NaturParkZentrum). Z kulturą i

w regionie. W „oknie wystawowym parku przyrodniczego”

naturą obcować można w Blankensee, „sekretnej stolicy” niziny

(Schaufenster Naturpark) znajdziemy wybór regionalnych wy-

500-kilometrowa sieć dróg szlaku „Fläming Walk” skłania tury-

rzeki Nuthe i Nieplitz. Obie te rzeczy można też powiązać ze sobą

robów. „Rynek parku przyrodniczego” (Marktplatz Naturpark)

stów zwiedzających park przyrodniczy do ruchu – czy to z kijkami

dobrze w miastach parku przyrodniczego Beelitz i Treuenbriet-

oferuje z kolei wyroby ekologiczne, wyprodukowane zgodnie z

czy też bez nich. Osoby preferujące większy spokój mogą w

zen. Na wycieczki do miasta i na wieś – z „miasta szparagów”

zasadami ekologii. W „Hirtenwinkel”, kuchni parku przyrodni-

okolicy Gröben, Siethen i Saarmund podążyć śladami Theodora

(Spargelstadt) w głąb niziny rzeki Nieplitz (Nieplitz-Niederung)

czego w Glauer Tal, na gości czeka zdrowa żywność – swoista

Fontane, zobaczyć miejsce, w którym Nuthe łączy się z Nieplitz,

lub z Sabinchenbrunnen, studni Sabinki, w urozmaicone oko-

dieta witalna przygotowywana zgodnie z porami roku.

wspiąć się na pagórki łuku moren czołowych pod Saarmund

lice wzdłuż oznakowanych szlaków rowerowych i wędrownych

(Saarmunder Endmoränenbogen) lub też zrelaksować się w

– warto wybrać się nie tylko w sezonie „królewskiego warzy-

jeziorze Siethener See. Kto szuka z kolei serca niziny rzeki Nuthe

wa” czy też w czasie festynu „Sabinchenspiele”. Bogaty świat

i Nieplitz, powinien przyglądnąć się bliżej obszarowi leżącemu

ptaków najlepiej obserwować z wież widokowych i platform nad

wokół jeziora Blankensee. Celami etapowymi może być tu wioska

płytkowodnymi jeziorami pod Stangenhagen (Stangenhagener

Blankensee posiadająca rozmaite atrakcje, podobnie jak wybieg

Flachseen), na łąkach Ungeheuerwiesen pod Blankensee oraz

Na podbój parku przyrodniczego

Dwa światy

pasmem trzciny o szerokości 300 m. Ale to nie wszystko: Na

dla dzikich zwierząt Wildgehege Glauer Tal, w którym mieści się

Kraina dwóch rzek

byłego poligonu. W skład rezerwatu wchodzą przede ws-

Na terenach nizinnych powodzie stanowiły przez długi czas

zystkim krajobrazy piaskowe, wrzosowiska i lasy, ale nie brak

główne niebezpieczeństwo dla ludzi. Topiło się bydło, na

tu też źródeł, moczarów i jeziorek. O ile przejście z wielkiego

podmokłych polach gniły plony. Dlatego też począwszy od

miasta do niziny nad rzeką Nuthe i Nieplitz było już swoistym

1776 roku rzeki Nuthe i Nieplitz, łączące się pod Jütchendorf,

wyhamowaniem – i to w czystej postaci, o tyle wkroczenie

stale regulowano i wyrównywano. Nad Nietplitz leżą dwa

w ten niezwykły krajobraz przypomina przejście do innego

miasta parku przyrodniczego. Beelitz słynie z sanatoriów i „sz-

świata. Miejscowości znikają z pola widzenia, drogi przechodzą

lachetnych warzyw”. „Beelitzer Spargel”, szparagi z Beelitz, to

w piasek, ustaje ruch, zamiera zgiełk.

znak jakości białych łodyg zbieranych na wielu polach regionu

Park przyrodniczy rozciąga się na przestrzeni łącznie 623

w okresie od kwietnia do czerwca.

km² – od Saarmund na północy aż po Jüterbog na zachodzie.

Z kolei w Treuenbrietzen – Sabinchenstädtchen, czyli mi-

Granicę jego stanowi na wschodzie droga federalna B 101,

asteczku Sabinki – odbywające się co roku wybory Sabinki

na skraju łąk Körziner Wiesen. Warto zobaczyć też kładki nad
jeziorem Blankensee i Riebener See oraz wieżę obserwacyjną
pod Beelitz. Szczególnie dobrze widać stąd ptaki wodne.
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Centrum Parku Przyrodniczego
przy wybiegu dla dzikich zwierząt

Park przyrodniczy
Nuthe-Nieplitz

W centrum informacji turystycznej można uzyskać rozmaite
informacje dotyczące parku przyrodniczego przygotowane
przez Związek na rzecz krajobrazu niziny rzeki Nuthe i Nieplitz
(Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V.).
Otrzymać można tu też wskazówki dotyczące interesujących

Ministerstwo
Środowiska,
Zdrowia i Ochrony
Konsumentów

Park przyrodniczy
Nuthe-Nieplitz

Narodowe krajobrazy
przyrodnicze

Informacje parku przyrodniczego
Administracja parku przyrodniczego
Nuthe-Nieplitz
Beelitzer Straße 24,
14947 Nuthe-Urstromtal OT Dobbrikow
Tel: (03 37 32) 50 60, Fax: 50 620
np-nuthe-nieplitz@lugv.brandenburg.de
www.naturpark-nuthe-nieplitz.de

Na terenie
byłego poligonu
Glau utworzono wybieg dla
dzikich zwierząt.
Turyści mogą
zobaczyć tu
zwierzynę
płową, daniele i
muflony – prawie tak jak na
wolności.

Wizja – Dzika przyroda
Obszary dzikiej przyrody tuż przed bramami Berlina? Również to
czeka na nas w parku przyrodniczym Nuthe-Nieplitz. Na terenie
byłego poligonu Jüterbog powstaje jeden z największych
obszarów dzikiej przyrody w Brandenburgii. Fundacja Krajobrazy Przyrodnicze Brandenburgii (Stiftung Naturlandschaften
Brandenburg), powołana do życia w 2000 roku w Poczdamie
przez państwowych i prywatnych założycieli, nabyła tu ziemię

Rzadko
występującymi
mieszkańcami
tego obszaru
dzikiej przyrody
są wilki. W
ubiegłym wieku
w Niemczech
populacja ich
prawie zanikła.
W ostatnich
latach zaczęły
się tu znowu
osiedlać.

o powierzchni 7100 ha. Na większości terenu nie dochodzi
już do ingerencji człowieka w przyrodę. Wchodząc na szlakach wędrownych lub też w czasie wycieczek z przewodnikiem w pachnące lasy sosnowe, przemierzając bezkresne
– przywodzące na myśl krajobrazy Syberii – lasy brzozowe oraz
kwitnące wrzosowiska, turysta uświadamia sobie, jak szybko i
dynamicznie przekształcają i rozwijają się ekosystemy. Niczym
naoczny świadek widzi, jak w ramach cyklu rozwojowego
Übersatz 3

Fascynujący zespół biotopów – na
południowo-wschodnim brzegu jeziora
Blankensee do przybrzeżnego pasa
trzcin przylega naturalny ols wraz z
terenami zalewowymi. Z powodu swojej
niedostępności obszar ten stanowi idealne refugium dla gatunków wrażliwych
Übersatz 4

Wspólny marketing i transparentna produkcja – hasło
to przyświeca „Offene Höfe”,
otwartym dziedzińcom i zagrodom w regionie rzeki Nuthe i
Nieplitz. Przekonać można się o
tym szczególnie dobrze podczas
Übersatz 5

Naturwacht Nuthe-Nieplitz
Tel: (03 37 32) 50 631, Fax: 50 632
nuthe-nieplitz@naturwacht.de
www.naturwacht.de
Centrum Parku Przyrodniczego
am Wildgehege Glauer Tal
Glauer Tal 1,
14959 Trebbin OT Blankensee
Tel: (03 37 31) 700 460, Fax: 700 461
mail@besucherzentrum-glau.de
www.besucherzentrum-glau.de

Granica parku przyrodniczego
Rezerwat przyrody (NSG)
Administracja parku przyrodniczego
Naturwachtstützpunkt
Placówka
»Naturwacht«
Ehemaliges militärisches
sches Gebiet
Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit:
- Bleiben Sie auf denn markierten und beräumten
Wanderwegen – das Verlassen dieser Wege ist
lebensgefährlich.
- Betreten Sie das Sperrgebiet
perrgebiet darüber hinaus nur
während geführterr Wanderungen.
- Beachten Sie Hinweisweis- bzw. Verbotsschilder.
- Achten Sie auf Ihre
e Kinder.
- Nehmen Sie Ihre Hunde an die Leine.

Centrum
Parku PrzyrodniNaturParkZentrum/
czego/Wybieg
Wildgehege dla dzikich
zwierząt

Informacja
Muzeum

Wypożyczalnia rowerów
Wieża obserwacyjna
Kąpielisko
Kemping
Ogród kamieni narzutowych nad
jeziorem Seddiner See
„FlämingWalk“
Startpunkt
Punkt
wyjścia szlaku
»Fläming Walk«
System
szlaków turystycznych
Wanderwegesystem
na
terenie
występowania
dzikiej
im Wildnisgebiet
przyrody

Trasy rowerowe

(teilweise naturbelassen
(częściowo
pozostawione w staundnaturalnym
nicht ausgeschildert)
nie
i nieoznakowane)

Związek na rzecz krajobrazu niziny
rzeki Nuthe i Nieplitz
Zauchwitzer Straße 51,
14552 Michendorf OT Stücken
Tel: (03 32 04) 4 23 42, Fax: 4 18 66
info@foerderverein-nuthe-nieplitz.de
www.foerderverein-nuthe-nieplitz.de
Fundacja Krajobrazy Przyrodnicze
Brandenburgii
Schulstraße 6, 14482 Potsdam
Tel: (03 31) 7 40 93 22, Fax: 7 40 93 23
info@stiftung-nlb.de
www.stiftung-nlb.de
Informacja turystyczna
Związek turystyki
Küstergasse 4, 14547 Beelitz
Tel: (03 32 04) 62 87-0
Info@reiseregion-flaeming.de
www.reiseregion-flaeming.de

Muzeum rolnictwa w Blankensee
Dorfstraße 4,
14959 Trebbin OT Blankensee
Tel: (03 37 31) 8001, Fax: 800 11
bauernmuseum.bl.-see@gmx.de
www.bauernmuseum-blankensee.de
Muzeum krajoznawcze w Beelitz
Poststraße 16, 14547 Beelitz
Tel: (03 32 04) 6 41 04
Kulturscheune & Heimatstube
Kähnsdorf
Dorfstraße 15,
14554 Seddiner See OT Kähnsdorf
Tel: (03 32 05) 6 41 04
info@seddiner-see.de
www.seddiner-see.de
Muzeum krajoznawcze
Großstraße 1a, 14929 Treuenbrietzen
Tel: (03 37 48) 7 05 06
Szlak turystyczny „Fläming Walk”
www.flaemingwalk.de
Offene Höfe
www.offenehöfe.de
Hirtenwinkel Naturparkküche
Glauer Tal
www.hirtenwinkel.de
Literatura
Park przyrodniczy Nuthe-Nieplitz
Mapa turystyczna: 1:50 000
Poczdam: Pomiar geodezyjny i podstawowe informacje geograficzne, 2008
Tel: (03 31) 8 84 41 23
poststelle@geobasis-bb.de
Carsten Rasmus
Wander- und Naturführer Naturpark
Nuthe-Nieplitz (Przewodnik turystyczny
i przyrodniczy po parku przyrodniczym
Nuthe-Nieplitz)
Berlin, wydawnictwo KlaRas-Verlag, 2001
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Jazda konna/

Wielkopowierzchniowe obszary
chronione w Brandenburgii

Ahrensdorf/Lf.
Bardenitz (Pechüle)
Beelitz
Berkenbrück
Blankensee
Buchholz b. Treuenbrietzen
Dobbrikow
Elsholz
Felgentreu
Frankenförde
Fresdorf
Frohnsdorf
Glau
Gottsdorf
Gröben
Großbeuthen
Hennickendorf
Jütchendorf
Kähnsdorf
Kemnitz
Kleinbeuthen
Kliestow
Liebätz
Körzin
Löwendorf
Märtensmühle
Mietgendorf
Nettgendorf
Nichel
Niebelhorst
Reesdorf
Rieben
Saarmund
Schäpe
Schlalach
Schönefeld
Schlunkendorf
Schönhagen
Seddin
Siethen
Stangenhagen
Stücken
Thyrow
Tremsdorf
Treuenbrietzen
Wildenbruch
Wittbrietzen
Zauchwitz
Zülichendorf

Kąpielisko

NLP = Park narodowy
BR = Rezerwat biosfer
NP = Park przyrodniczy

MIE JSCOWOŚCI

Punkt wyjścia szlaku

Niemal w każdej
wiosce na
terenie parku
przyrodniczego
znaleźć można
bocianie gniazdo.
Każdego roku
organizacja „Naturwacht” (Straż
Przyrody) odnotowuje do 25 par
gniazdowych.

Połączenie kolejowe

Osobami pierwszego kontaktu dla
turystów i mieszkańców parku
przyrodniczego są m.in. pracownicy
„Naturwacht”. Do zadań ich należy
kontrola obszaru i pielęgnacja
krajobrazu, public relations, doradztwo, edukacja ekologiczna oraz
obserwacja wybranych gatunków
w parku przyrodniczym.
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Übersatz 1

Übersatz 2

Übersatz 3

przez park przyrodniczy od Poczdamu do północnego Flä-

Tu, gdzie radość płynąca z kontaktu z naturą łączy się w

mingu, miejscami w postaci dość stromych wzniesień.

sposób harmonijny z delektowaniem się naturalną żywnością,
można najlepiej się odprężyć i zapomnieć o stresie dnia codzi-

powstają lasy, a potem – na skutek pożaru bądź rozkładu –
znowu zanikają. Dzika przyroda – dalekowzroczny cel.

ennego. W tym samym czasie konie islandzkie i owce spokojnie się pasą skubiąc trawę. Na rozległym terenie położonym
przy Centrum Parku Przyrodniczego można z kolei zobaczyć,
jak zwierzyna płowa, daniele, muflony oraz konie islandzkie
tworzą „dziki” krajobraz. Szlaki wędrowne o długości ponad
5 km zapraszają i inspirują do dalszej eksploracji regionu
parku przyrodniczego oraz do spotkania z unikalną naturą i
niezwykłym krajobrazem nad rzeką Nuthe i Nieplitz – pieszo
bądź rowerem.

Übersatz 4
na wszelkiego rodzaju
zakłócenia.

Übersatz 5
„Dni akcyjnych” (Aktionstage)
organizowanych w maju i w
listopadzie.

