Rezerwat przyrody „PARÓW WĘGRY”
Powołany w roku 1968 Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 05 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (MP. Nr 43 poz. 302). Celem ochrony zgodnie z ww. aktem jest
zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
fragmentu starego lasu mieszanego o charakterze naturalnym. Powierzchnia
rezerwatu wynosi 23,12 ha.
Rezerwat położony jest w województwie pomorskim, w powiecie
sztumskim, w pobliżu wsi Węgry. Teren jest własnością Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kwidzyn. Rezerwat w całości
jest zlokalizowany w granicach obszaru Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033.
Rezerwat obejmuje porastający strome zbocza grąd subkontynentalny
znajdujący się u wylotu wąwozu do Nogatu. Na dnie wąwozu występuje łęg
wiązowo-jesionowy. Z roślin podlegających ochronie prawnej występują tu:
wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, lilia
złotogłów.
„Parów
Węgry”
stanowi
malowniczą
dolinę
erozyjną
charakterystyczną dla krajobrazu Wysoczyny Pojezierza Iławskiego i Doliny
dolnej Wisły, a występujące tu zbocza cechują się zmiennym nachyleniem (do
40º).
Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony na mocy Rozporządzenia
Nr 93/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Węgry” (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 6 poz. 192). Według planu ochrony celem ochrony przyrody
w rezerwacie jest zabezpieczenie rozwoju wszystkich składników ekosystemów
rezerwatu prowadzącego do odtworzenia ich naturalnej struktury wiekowej,
warstwowej i gatunkowej oraz do ukształtowania się naturalnego,
przestrzennego układu zbiorowisk, odpowiadającego zmienności warunków
siedliskowych w obrębie rezerwatu. W związku z tym, że rezerwat usytuowany
jest w otoczeniu pól uprawnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań
wiejskich w planie ochrony zalecono działania mające na celu wyeliminować lub
ograniczyć istniejące zagrożenia zewnętrzne poprzez utworzenie w strefie
brzegowej zbiorowisk leśnych zaroślowego okrajka z rodzimych gatunków
krzewów dla zastępczych zbiorowisk grądów, czy też ogrodzenie terenu
przyległego do zabudowań wsi Węgry.
Rezerwat jest udostępniony wyłącznie dla celów naukowych
i edukacyjnych do specjalistycznych zajęć edukacyjno-naukowych z zakresu
szkolnictwa wyższego po uzyskaniu zgody RDOŚ w Gdańsku.

Aspekt wiosenny w rezerwacie – kwitnąca kokorycz

Fragment łęgu wiązowo-jesionowego na dnie wąwozu

