
Спадчына Міжазер’я                 

30 31

Першае ўзгадванне – у 1972 г. утвораны дзяржаўны ландшафтна-гідра ла-
гіч ны заказнік плошчай 1500 га.

наш час – каштоўны прыродны комплекс (больш за 4000 га) у скла-
дзе Нацыянальнага парку «Нарачанскі», ключавая батанічная тэры-
торыя, вядуцца навуковыя даследаванні, на большасць тэрыторыі 
распаўсюджваецца запаведны рэжым; у дазволеных месцах абста-
ляваны этна-экалагічная сцежка, дзве турыстычныя стаянкі і некалькі 
месцаў адпачынку; у флоры і фаўне прыроднага комплексу значная 
колькасць ахоўных відаў.

«бЛаКітныя азёры»,
прыродны комплекс

«Блакітныя азеры» – унікальны ўзгоркава-азёрны комплекс Беларускага 
Паазер’я. Рэльеф уяўляе сабой высокія ўзгоркі і грады, пакрытыя хваёвымі і 
зме ша ны мі лясамі, а таксама глыбокія азёрныя катлавіны. Асаблівую цікавасць, 
эстэтычную і экалагічную каштоўнасць уяўляюць ледавіковы ландшафт, азёры 
Болдукскай групы (15 вадаёмаў) і імклівая парожыстая рэчка Страча, якая 
віхляе сярод лесу. 

З усёй гэтай прыгажосцю і багаццем можна пазнаёміцца, вандруючы па 
экалагічнай сцежцы «Блакітныя азёры» працягласцю 4 км. Маршрут праклад-
зены па грэбнi озавай грады сярод хваёвага лесу і ўздоўж азёр. Турыстыч-
ным аддзелам Нацыянальнага парка «Нарачанскі» рэгулярна арганізуецца 
аўтобусна-пешаходны маршрут з прагулянкай па экалагічнай сцежцы. У 2013 
г. у рамках міжнароднага праекта «Культурныя ландшафты: традыцыі для 
развіцця» маршрут дапоўнены гісторыка-культурнай тэматыкай і атрымаў ста-
тус этна-экалагічнага. 

Прыродны комплекс «Блакітныя азёры» – край некранутай прыроды і папу-
лярнае месца адпачынку сярод аматараў экалагічнага турызму.

«Голубые озера» – уникальный холмисто-озерный комплекс Белорусского 
По озерья, где высокие холмы, покрытые хвойными и смешанными лесами, че-
редуются с глубокими озерными котловинами. Особый интерес, эстетическую 
и экологическую ценность представляют выразительный ледниковый рельеф, 
озера Болдукской группы (15 водоемов) и петляющая среди леса стремитель-
ная порожистая река Страча. 

Со всей этой красотой и богатством можно познакомиться, пройдя по эко-
логической тропе «Голубые озера» протяженностью 4 км. Маршрут проложен 
по гребню озовой гряды среди соснового леса и вдоль озер. Туристическим 
отделом Национального парка «Нарочанский» регулярно организуется автобус-
но-пешеходный маршрут с прогулкой по экологической тропе. 

В 2013 г. в рамках международного проекта «Культурные ландшафты: 
традиции для развития» маршрут дополнен историко-культурной тематикой и 
получил статус этно-экологического.

Природный комплекс «Голубые озера» – край первозданной природы и по-
пулярное место отдыха среди любителей экологического туризма.

Маляўнічую частку маршруту эка-
ла гіч най сцежкі, якая пралягае па грэ-
бе нi озавай грады і выходзіць на ўз вы-
шэн не паміж азёрамі Глубля і Глубелька 
(пля цоўка агляду Лысая гара), назы-
ваюць «панскай дарогай». Захавалася 
на зва таму, што гаспадары Альшэва і іх 
шмат лікія госці любілі праехацца тут на 
бры чцы ці конна, каб пабачыць краявіды, 
ад пачыць і пакупацца ў азёрах.
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Трабуцішкі – «Блакітныя азёры» – Альшэва

Возера Глубелька – возера-сэрца  /  Озеро Глубелька – озеро-сердце




