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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU GLPK 

Druga część Planu ochrony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

zawiera ocenę stanu istniejącego, inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody 

oraz identyfikację zagrożeń obszaru Parku. Wykonane zostały następujące prace: 

- prace terenowe dokumentujące stan przyrody i zagospodarowanie obszaru 

Parku (ciąg dalszy), 

- charakterystyka i ocena ekosystemów wodnych, 

- charakterystyka i ocena ekosystemów wodno-lądowo-torfowiskowych, 

- charakterystyka i ocena ekosystemów leśnych, 

- charakterystyka i ocena ekosystemów łąkowych, 

- ocena walorów krajobrazowych, 

- uwarunkowania społeczno-historyczno-kulturowe, 

- ocena warunków sozologicznych, 

- analiza zagospodarowania turystycznego BPK, 

- delimitacja obszaru Parku, 

- opracowanie map tematycznych. 

Z punktu widzenia metodycznego uznano, że właściwszą formą opisowej 

charakterystyki i oceny walorów przyrodniczych poszczególnych ekosystemów, będzie 

odrębne omówienie szaty roślinnej i świata zwierząt na całym obszarze Parku z 

wyodrębnieniem zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin i zwierzat oraz terenów 

najcenniejszych, a nie jak zakładano kompleksowe charakterystyki poszczególnych 

ekosystemów. 

Opracowanie składa się z elaboratu tekstowego oraz siedmiu załączników graficznych 

w skali 1:25 000: 

1. Główne typy ekosystemów i roślinności 

2. Siedliska Natura 2000 i ważniejsze stanowiska cennej flory 

3. Formy prawnej ochrony przyrody 

4. Fauna 

5. Zagospodarowanie turystyczne. Walory kulturowe. 

6. Warunki sozologiczne 

7. Delimitacja obszaru 
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Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 27764,3 ha, w 

tym: 13901,5 ha położonych w województwie kujawsko-pomorskim, 8632,7 ha położonych w 

województwie warminsko-mazurskim oraz 5230,1 ha położonych w województwie 

mazowieckim. 

 GLPK został utworzony w 1990 r. na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą 

Toruńskim i Wojewodą Ciechanowskim z poniżej wymienionymi przepisami: 

- Uchwała Nr 58/X/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie z dnia 23 kwietnia 

1990 r. w sprawie utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Ciechanowskiego nr 8, poz. 67), 

- Rozporządzenie Nr 1/90 Wojewody Toruńskiego z dnia 11 września 1990 r. w sprawie 

utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy 

Województwa Toruńskiego nr 18, poz. 205). 

Celem utworzenia Parku jest zachowanie bioróżnorodności na terenach o 

nieznacznych zmianach antropogenicznych pogranicza mezoregionów Garbu Lubawskiego, 

Pojezierza Dobrzyńskiego i Równiny Urszulewskiej, ochrona geomorfologicznych form 

młodoglacjalnych oraz popularyzacja i upowszechnienie tych walorów. Park stał się naturalną 

osłoną dla rezerwatów przyrody oraz terenem badań naukowych. Szczególnym celem 

ochrony Parku  jest zapewnienie warunków dla aktywnych form ochrony i kształtowania 

środowiska z dopuszczeniem wyłącznie niekolizyjnych form turystyki krajoznawczej.  

 

Tabela 1. Bilans terenów GLPK 

Jednostka 

administracyjna 

Powierzchnia GLPK 

ha % 

województwo kujawsko-pomorskie 

gm. Bartniczka 

gm. Brzozie 

gm. Górzno 

     (w tym m. Górzno) 

gm. Świedziebnia 

 województwo warmińsko-mazurskie 

gm. Lidzbark 

województwo mazowieckie 

gm. Lubowidz 

13901,5 

1440,0 

1710,0 

7894,5 

284,5 

2857,0 

8632,7 

8632,7 

5230,1 

5230,1 

50,1 

5,2 

6,2 

27,9 

1,0 

10,8 

31,1 

31,1 

18,8 

18,8 

Razem 27764,3 100,0 
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Obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego obejmuje częściowo 

tereny sześciu gmin. Cztery z nich: gmina Bartniczka, Brzozie, Górzno i Świedziebnia 

administracyjnie należą do powiatu brodnickiego województwa kujawsko-pomorskiego. 

Gmina: Lidzbark znajduje się na terenie powiatu działdowskiego województwa warmińsko-

mazurskiego, a gmina Lubowidz znajduje się na terenie powiatu żuromińskiego województwa 

mazowieckiego.  

Poniżej podano w układzie alfabetycznym zestawienie wszystkich w/w gmin z 

wyszczególnieniem sołectw znajdujących się w całości lub częściowo na obszarze Parku: 

Gmina Bartniczka: Bartniczka, Gutowo, Radoszki, Samin, 

Gmina Brzozie: Małe Leźno, Wielkie Leźno, Zembrze, 

Gmina Górzno: Czarny Bryńsk, Fiałki, m. Górzno, Górzno-Wybudowanie, Szynkówko, 

Zaborowo, 

Gmina Lidzbark: Bryńsk, Jamielnik, Klonowo, Nowy Zieluń, Zalesie, 

Gmina Lubowidz: Konopaty, Pątki, Płociczno, Sinogóra, Syberia, Zieluń (Zieluń-Osada, 

Zieluń-Wieś), 

Gmina Świedziebnia: Janowo, Księte, Mełno, Okalewko. 

Obszar GLKP jest słabo zaludniony. Największą miejscowością znajdująca się na 

terenie Parku jest Górzno (około 1390 mieszkańców), z tego około 1300 mieszka na terenie 

Parku. Oprócz miasta Górzna do najbardziej zurbanizowanych należą rejony wsi: Radoszki i 

Gutowo (gm. Bartniczka), Wielkie Leźno (gm. Brzozie), Bryńsk i Klonowo (gm. Lidzbark), 

Zieluń i Sinogóra (gm. Lubowidz) oraz Okalewko (gm. Świedziebnia). 

Liczba mieszkańców GLPK w układzie gminnym przedstawia się następująco: 

Gmina Bartniczka: około 1350 mieszkańców, 

Gmina Brzozie: około 650 mieszkańców, 

Gmina Górzno: około 1950 mieszkańców, 

Gmina Lidzbark: około 1050 mieszkańców, 

Gmina Lubowidz: około 1150 mieszkańców, 

Gmina Świedziebnia: około 750 mieszkańców. 

Łącznie obszar Parku zamieszkuje około 6900 mieszkańców, co daje średnią gęstość 

zaludnienia 24,9 mieszkańców/km
2
.  

 

Jak wspomniano Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy powstał w 1990 r. 

Obecnie podstawy prawne funkcjonowania GLPK jako obszaru chronionego stanowią akty 
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prawne wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami): 

- Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 

r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej 

województwa warmińsko-mazurskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego Nr 140, poz. 1650), 

- Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w 

województwie mazowieckim (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 

120, poz. 3561) zmienione Rozporzązeniem Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

6 lipca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 136, poz. 

4461), 

- Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. 

w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dziennik Urzędowy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 83, poz. 1556). 

Wymienione Rozporzadzenia zawierają cele ochrony, powierzchnię Parku na terenie danego 

województwa oraz zestaw zakazów i opis granic Parku. 

 

Pod względem fizycznogeograficznego dziesiętnego podziału Polski obszar GLPK 

znajduje się w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie w mezoregionach: 

Pojezierze Dobrzyńskie, Równina Urszulewska  i Garb Lubawski. 

Cały obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w 

granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Obszar ten objął teren Polski 

północno-wschodniej o nieskażonej przyrodzie i niezwykłych walorach krajobrazowych. 

Głównym celem porozumienia, w sprawie ochrony „ZPP”, jest naturalna potrzeba ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego i integracja środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem 

cywilizacyjnym. Obszar „ZPP”, funkcjonujący od 1988 r., obejmował część GLPK 

znajdująca się an terenie dawnego województwa ciechanowskiego, w 1993 r. został 

rozszerzony o część terenów dawnego województwa toruńskiego, w tym w całości obszar 

GLPK. Jako główne zasady zrównoważonego rozwoju tego terenu należy uznać: racjonalne 

zagospodarowanie najcenniejszych obszarów, rozwój rolnictwa ekologicznego i lokalnego 

przetwórstwa, rozwój turystyki specjalistycznej, lecznictwa sanatoryjnego i 

przyrodolecznictwa, racjonalne gospodarowanie wodą, energooszczędne inwestowanie z 

wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, kultywowanie i ochrona różnorodności kulturowej. 
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2. BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU 

Cały obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znalazł się w zasięgu 

ostatniego zlodowacenia skandynawskiego, dlatego też rzeźba terenu wykazuje klasyczne 

cechy krajobrazu młodoglacjalnego. Lądolód wycofując się z tego terenu, pozostawiając 

zróżnicowanie genetyczne i morfometryczne oraz bogactwo form. Rzeźba obszaru 

ukształtowała się podczas recesji lądolodu subfazy kujawsko-dobrzyńskiej oraz w czasie 

postoju i zaniku lądolodu subfazy krajeńsko-wąbrzeskiej (16-17 tys. lat temu). 

Obszar GLPK znajduje się na granicy dwóch wielkich i bardzo różnych pod 

względem budowy i czasu powstania struktur geologicznych: prekambryjskiej platformy 

wschodnioeuropejskiej i środkowoeuropejskiej platformy paleozoicznej. Na podłożu 

krystalicznym leżą tu osady paleozoiczne o miąższosci do 500 m i osady mezozoiczne o 

miąższości od 2000 do 3000 m. Strop osadów mezozoiczych nawiercono na południe od 

granic Parku na głębokości 270 m. 

Powierzchnia podczwartorzędowa terenu GLPK wykazuje duże deniwelacje a jej 

głównymi elementami są: rozległa depresja przebiegająca od Lidzbarka w kierunku na Bryńsk 

i Radoszki, kopalna dolina biegnąca z okolic Syberii przez Okalewko i Księte w kierunku 

północno-zachodnim oraz elewacje podłoża w sąsiedztwie doliny kopalnej tzw. cokół 

brodnicki i wyniesienie w okolicy Górzna i Fiałek. 

Osady trzeciorzędowe budują paleoceńskie piaski glaukonitowe i margle (nawiercone 

w Klonowie), mioceńskie piaski z przewarstwieniami mułków i wegli brunatnych 

(stwierdzone w rejonie Lidzbarka i Klonowa), plioceńskie iły pstre (nawiercone w rejonie 

Sinogóry). 

Duże deniwelacje powiezrchni podczwartorzędowej powodują, że miąższość osadów 

czwartorzędowych waha się od 50-60 m na cokole brodnickim, 70-80 m w rejonie Sinogóry 

do 200-250 m w osi depresji i kopalnej doliny. W osadach plejstoceńskich przeważają gliny 

zwałowe, osady fluwioglacjalne i zastoiskowe oraz interglacjalne osady rzeczne. 

Osady zlodowacenia południowopolskiego wystepują głównie w obniżeniach 

powierzchni podczwartorzędowej np. w Klonowei i Księtem. Reprezentowane są przez gliny 

zwałowe, osady wodnolodowcowe dwóch stadiałów oraz rozdzielające je interstadialne osady 

rzeczne. 

Osady zlodowacenia środkowopolskiego stwierdzone sa dość powszechnie. Budują je 

trzy poziomy gliny zwałowej, dwa poziomy osadów fluwioglacjalnych oraz dwa poziomy 

osadów zastoiskowych. 



 

 10 

Osady zlodowacenia północnopolskiego (Vistulianu) osiągają miąższość 15-40 m. 

Budują je powszechnie występujące dwa poziomy gliny zwałowej (faza leszczyńska i 

poznańska) oraz rozdzielających je osadów fluwioglacjalnych i zastoiskowych. Z tym 

zlodowaceniem związane są dwa poziomy sandru dobrzyńskiego (z fazą leszczyńską – 

wyższy i z fazą kujawską – niższy). 

W holecenie wykształciły się m.in. terasa zalewowa doliny Brynicy oraz namuły i 

torfy w dnach zagłębien wytopiskowych. Miąższość tych osadów jest niewielka i tylko 

miejscami przekracza 2 m. 

 

Obszar GLPK jest ubogi w zasoby surowców mineralnych. W niewielkich ilościach 

występują: pospółki, żwiry, piaski, gliny, kreda jeziorna i torfy. Na ogół są to złoża o małej 

miąższosci lub trudno dostepne (pod lasami) i ich eksploatacja na skalę przemysłową jest 

nieuzasadniona ekonomicznie. Wykorzystywane na lokalne potrzeby złoża kruszyw 

wystepują w rejonie Radoszek, Zembrza, Bryńska, Leźna Wielkiego, Okalewka, Szynkówka i 

Wierzchowni. 

 

Obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się 

znacznym urozmaiceniem hipsometrycznym. Największe deniwelacje wystepują w północnej 

części Parku oraz w rejonie Górzna gdzie obszar wysoczyzny morenowej rozcinają obniżenia 

rynnowe. Różnice wysokości sięgają 30-40 m. 

Generalnie obszar wznosi się z zachodu na wschód. Najwyżej połozonym punktem 

jest kulminacja tzw. „Sarniej Góry” 189,8 m n.p.m. (na północny-zachód od jeziora 

Piaseczno). Najniżej położone jest dno doliny Brynicy w Bartniczne – około 80 m n.p.m. 

Maksymalna deniwelacja sięga więc prawie 110 m. 

Obszar GLPK położony jest w zasięgu ostatniego zlodowacenia i z tego względu 

posiada typową rzeźbę młodoglacjalną. Rzeźba ukształtowała się w okresie postoju a 

następnie deglacjacji lądolodu subfazy kujawskiej zlodowacenia vistuliańskiego – około 18 

tys. lat temu. 

Głównymi elementami rzeźby GLPK są: wysoczyzny morenowe, pagórki i wzgórza 

morenowe i kemowe, równiny sandrowe, obniżenie Brynicy, rynny subglacjalne i zagłębienia 

wytopiskowe. 

Wysoczyzna morenowa zalega przewaznie na wysokości 120-160 m n.p.m. Wyżej tj. 

150-160 m n.p.m. zalega w zachodniej części Parku, a w cześci wschodniej zalega na 

wysokościach 120-130 m n.p.m. Wysoczyzna jest przewaznie falista, w jej obrębie różnice 
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wysokości względnych osiągaja 2-5 m. Występuje duża ilość nieregularnych i często 

głębokich zagłębień wytopiskowych. Falista równina morenowa jest na powierzchni 

zbudowana z brunatnej gliny zwałowej, która miejscami przykrywają utwory piaszczysto-

gliniaste ze zwirem i głazami. 

Na niektórych obszarach na wysoczyźnie morenowej występuja wyraźnie 

wykształcone formy wypukłe w postaci pagórków i wzgórz morenowych. Układają się one w 

wyraźne ciągi o określonej orientacji. Jeden z tych ciągów w rejonie Szynkówka w postaci 

kilku pagórków o charakterze wałów wznosi się 10-15 m ponad wysoczyznę. Kolejne pagórki 

i wzgórza morenowe występują w rejonie Zalesia, Fiałek, Zembrza i Leźna Wielkiego. Ich 

wysokości względne sięgają 20-25 m. Na powierzchni zbudowane są z gliny morenowej. 

Południową oraz południowo-wschodnią częśc obszaru Parku zajmuje równina 

sandrowa. Stanowi ona część rozległego sandru dobrzyńskiego. W jej obrębie wyróżniają się 

dwa poziomy. Wyższy występuje w centralnej, wschodniej i północno-wschodniej części 

GLPK i zalega na wysokości 148-159 m n.p.m. Osady wodnolodowcowe tego poziomu 

wykształcone sa w postaci różnoziarnistych piasków ze żwirem. Seria sandrowa zalega na 

szarej glinie piaszczystej zlodowacenia środkowopolskiego. Poziom ten jest związany z 

maksymalnym zasięgiem lądolodu vistuliańskiego na tym obszarze. W północnej części 

sandru występują jeziora oraz wypełnione torfem i namułami dawne misy jeziorne. Na 

powierzchni sandrowej na wschód od Bryńska wytworzyły się piaski eoliczne. Niższy poziom 

sandrowy występuje w południowej części Parku i składa się z kilku stożków sandrowych 

łączących się ze sobą w dobrze rozwiniętą powierzchnię sandrową o dwóch kierunkach 

odpływu tj. na południe i na południowy-wschód. Powierzchnia sandru obniża się zgodnie z 

kierunkiem odpływu od około 150 m n.p.m. w rejonie Czarnego Bryńska do około 135 m 

n.p.m. w rejonie Okalewka, Sinogóry i Syberii. Na obszarze tego poziomu występują liczne 

formy wklęsłe, które urozmaicaja jego powierzchnię tj. rynny subglacjalne i zagłębienia 

bezodpływowe. Osady tego poziomu budują głównie piaski różnoziarniste z domieszką 

żwirów o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów. 

W centralne cześci GLPK znajduje się rozległe i głębokie obniżenie terenowe zwane 

obniżeniem Brynicy. Krawędzie obniżenia są wyraźne i wysokie (do 15 m). Zbocza są 

rozcięte przez liczne doliny denudacyjne, parowy i wąwozy. Dno jest płaskie i prawie 

całkowicie zatorfione. W jego dnie w okolicy Bartniczki zachowały się fragmenty ozu.  

Do rynien polodowcowych o przebiegu południkowym należą: rynna jezior 

górznieńskich i jezior bryńskich. Ich głębokości wahają się od 15 do 30 m, a długośc od 4 do 
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6 km. Zbocza sa silnie rozwiniete (zwłaszcza rynny górznieńskiej). Zbocza rozcinają liczne 

dolinki denudacyjne, wąwozy i parowy. 

Do rynien polodowcowych o przebiegu równoleżnikowym należą: rynna jeziora 

Księte, Jeziora Samińskiego oraz jezior Wielkie i Małe Leźno. Są to rynny o różnej długości, 

osiągające głębokość od 5 do 30 m, o przebiegu krętym i silnie rozczłonkowanym. 

Generalnie należy stwierdzić, że urozmaicona rzeźba terenu i związane z nią 

zróżnicowanie krajobrazowe są jednym z najcenniejszych walorów Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 
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3. EKOSYSTEMY WODNE 

3.1 Położenie hydrograficzne 

Tak, jak w przypadku innych elementów środowiska, również i pod względem 

warunków wodnych Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy położony jest na granicy 

regionów hydrograficznych. Przez jego południowo-wschodnią część przebiega wododział II 

rzędu, rozdzielający dorzecza Drwęcy, Skrwy i Wkry (Działdówki). 

Obszar leżący na południe od wododziału charakteryzuje się słabym rozwojem sieci 

rzecznej. Jest to obszar sandrowy zbudowany z utworów piaszczysto-żwirowych o dużej 

miąższości i przepuszczalności. Na tym odcinku przebieg wododziału jest niepewny. W 

granicach obszaru GLPK leżącego w dorzeczu Wkry nie występują żadne cieki wodne. Sama 

Wkra przepływa w bezpośrednim, sąsiedztwie granic GLPK w miejscowościach Zieluń i 

Lubowidz. We fragmencie terenu GLPK leżącym w źródliskowej części dorzecza Skrwy sieć 

hydrograficzna reprezentowana jest jedynie przez liczne mokradła i niewielkie cieki w 

okolicy Płociczna, prowadzące wody do rzeki Okalewki. 

Zasadnicza część obszaru (około 90% powierzchni GLPK) położona jest w dorzeczu 

Drwęcy, a w ujęciu bardziej szczegółowym – w zlewni jej lewobocznego dopływu Brynicy. 

Jedynie fragmenty środkowo-wschodnich obrzeży GLPK w rejonie Lidzbarka Welskiego 

odwadniane są przez rzekę Wel, płynącą w odległości  około 500 m na wschód od granic 

Parku. Do Welu, poprzez Jezioro Lidzbarskie odprowadza wody jedynie niewielki ciek, 

odwadniający jezioro Zwórzno i Moczydło. 

Obszar leżący w Dorzeczu Drwęcy posiada odmienny charakter hydrograficzny. 

Charakteryzuje się silnym rozwojem sieci rzecznej, występowaniem jezior o różnej genezie i 

w różnych fazach rozwoju, występowaniem bagien, mokradeł, torfowisk, licznych źródeł, 

młak i wysięków. Działy wodne są najczęściej wyraźne. Charakterystyczne jest też 

występowanie obszarów bezodpływowych. 

3.2 Wody płynące 

Osią hydrograficzną, a zarazem główną rzeką Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego jest Brynica. Jest to lewobrzeżny dopływ Drwęcy o długości 23,1 km (18 km 

w granicach GLPK). Rzeka wypływa z niewielkiego mokradła koło leśniczówki Bryńsk 

Szlachecki na wysokości 123,3 m n.p.m., a uchodzi do Drwęcy na wysokości 72,7 m n.p.m. w 

rejonie tzw. Szwedzkich Szańców. Średni spadek rzeki osiąga wartość 2,2‰. Powierzchnia 
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dorzecza wynosi około 290 km
2
. W biegu rzeki wyróżnić można kilka odcinków o 

zróżnicowanym charakterze. 

Od źródeł do niewielkiego, śródleśnego jeziora Bryńsk Szlachecki (3,6 ha) rzeka jest 

podpiętrzona na około 2,5 m. W górnym biegu Brynica zwana jest też Strugą Bryńską. Do 

Jezior Bryńskich płynie spokojnie w otoczeniu podmokłych łąk w płytkim (do 25 cm i 

wąskim (0,5-0,8 m) korycie. Spadek rzeki na tym odcinku jest niewielki i wynosi 1,53‰. 

Dalej rzeka przepływa przez wąskie i wydłużone Jeziora Bryńskie (Południowe i Północne). 

Po wypłynięciu z Jezior Bryńskich rzeka zatacza szeroki łuk ku Węgorni i płynie 

spokojnie w obrębie równiny torfowej. Od Węgorni po Nosek bieg rzeki jest południkowy, a 

dno jest wąskie. Na tym odcinku spadek rzeki jest również niewielki i wynosi 1,31‰. 

Od wsi Nosek, gdzie zlokalizowane są założenia młyna wodnego rzeka zmienia 

kierunek na zachodni i płynie w kierunku Traczysk głęboką i wąską doliną. W okolicach 

Buczkowa wcina się w otaczającą wysoczyznę morenową na głębokość około 40 m, żłobiąc 

głęboki i o stromych zboczach jar. Stąd pochodzi nazwa zlokalizowanego tutaj rezerwatu 

przyrody „Jar Brynicy”. Na tym odcinku rzeka posiada charakter zbliżony do potoku 

górskiego. Szerokość rzeki wynosi tutaj 1,5 m, a średni spadek aż około 8‰. W Traczyskach 

na Brynicy funkcjonuje młyn wodny. 

Na 12 km Brynica przyjmuje prawoboczny dopływ – Strugę Wlecz. Ciek ten ma 

zaledwie 1,4 km długości. Wypływa z jeziora Wlecz położonego o 37 m wyżej niż Brynica, 

przez co jego średni spadek jest bardzo wysoki i wynosi 21,35‰, a w dolnym biegu dochodzi 

nawet do 55‰. Struga Wlecz wcina się głęboko, tworząc malowniczy wąwóz. 

Poniżej ujścia Strugi Wlecz, Brynica płynie w zatorfionej dolinie o szerokości 

dochodzącej do 1,5 km. Obniżenie dolinne pocięte jest siecią kanałów odwadniających. 

Szerokość koryta Brynicy osiąga tutaj 2-3 m. Na 13,7 km do Brynicy uchodzi jej lewoboczny 

dopływ – Struga Leśna. Długość cieku wynosi 4,7 km, a jej średni spadek jest wysoki i 

wynosi 7,19‰. 

Na 15 km biegu do Brynicy uchodzi kolejny lewoboczny dopływ – Górzanka (8 km 

długości). W górnym odcinku Górzanka posiada charakter potoku górskiego, osiągając na 

odcinku od źródeł do Jez. Młyńskiego spadek ponad 60‰. Pomiędzy jeziorami Młyńskie i 

Górzno rzeka tworzy bystrza. Poniżej jeziora Górzno rzeka płynie dnem głęboko wciętej 

rynny, silnie meandrując. Koryto osiąga szerokość 1,5-2,0 m i głębokość 0,5-0,8 m. W 

dolnym odcinku spadek Górzanki jest niewielki, a koryto ma tendencje do zarastania 

roślinnością wodną. 
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Po przyjęciu Górzanki Brynica płynie dnem szerokiego i podmokłego obniżenia 

dolinnego. Szerokość rzeki wynosi około 3 m, a głębokość dochodzi do 1 m. Na tym odcinku 

Brynica przyjmuje wody z gęstej sieci rowów melioracyjnych, odwadniających zatorfione 

łąki. W okolicy wsi Zdroje Brynica zasilana jest intensywnie przez wody podziemne 

wypływające z licznych źródeł bijących ze zbocza silnie porozcinanej wysoczyzny 

morenowej. Przepływ rzeki wynosi tutaj około 2,5 m
3
/s. Rozpatrywany odcinek Brynicy jest 

uregulowany. 

Na 18,8 km, już poza granicami GLPK, Brynica przyjmuje lewoboczny dopływ Pissę 

(17,5 km długości). Charakterystyczne dla Pissy jest wykorzystanie jej potencjału 

energetycznego w małych elektrowniach wodnych. Największym dopływem Pissy jest 

Księtówka (8,5 km długości), której znaczny odcinek płynie w granicach GLPK. Księtówka 

bierze początek z terenów podmokłych w rejonie wsi Rogal. Płynie w kierunku na wschód w 

głęboko wciętej (10-20 m) rynnie subglacjalnej. W swym biegu przepływa przez jeziora 

Wierzchownia i Księte. W górnym biegu rzeka osiąga duży spadek (5,1‰), co zdecydowało o 

lokalizacji młyna wodnego w Wierzchowni. Na odcinku pomiędzy jeziorami Księtówka 

mocno meandruje. Przyjmuje tutaj swój lewoboczny dopływ – Brodniczkę, odwadniającą 

tereny mokradeł z południowo-zachodnich rejonów Parku. Od ujścia z jez. Księte rzeka 

Księtówka jest uregulowana. Koryto osiąga szerokość 2-4 m i głębokość 0,5-0,8 m. 

Po przyjęciu Pissy, Brynica aż do ujścia do Drwęcy płynie w sztucznie przekopanym 

korycie i nosi nazwę Kanał Brynicy. Na 21,0 km do Brynicy uchodzi jej największy 

prawoboczny dopływ – Samionka (około 9 km długości). Górny, źródliskowy odcinek rzeki 

Samionki znajduje się w granicach GLPK. Źródła rzeki, po włączeniu sztucznym przekopem 

bezodpływowej zlewni jeziora Leźno Wielkie, znajdują się koło miejscowości Leźno. W 

górnym biegu Samionka osiąga spadki przekraczające 10‰. 

Brynica to nie tylko element sieci hydrograficznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego. Zróżnicowany charakter rzeki, jej doliny i zlewni, malownicze i naturalne 

krajobrazy, przez które przepływa, bogactwo flory i fauny, nie do końca wyjaśniona geneza 

poszczególnych odcinków doliny oraz czyste wody decydują o tym, że Brynica jest swoistym 

symbolem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 

3.3 Jeziora 

Uzupełnieniem bogactwa wód płynących na terenie GLPK są jeziora. 

Dotychczasowe źródła zawierają różne dane co do ilości i morfometrii jezior Parku. 

Wynika to z braku aktualnych pomiarów batymetrycznych jezior. Na potrzeby niniejszego 
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opracowania podstawę analiz stanowiły głównie: plany batymetryczne jezior IRŚ Olsztyn (z 

reguły lata 60. ubiegłego wieku), „Katalog jezior Polski” (A. Choiński, 1991), „Katalog jezior 

województwa toruńskiego” (A. Zwoliński, 1991), opracowanie „Jeziora województwa 

kujawsko-pomorskiego” (W. Marszelewski, S. Burak, A. Solarczyk, 2000) oraz materiały 

niepublikowane (głównie Inspekcji Ochrony Środowiska). 

Z analizy danych z powyższych źródeł wynika, że na obszarze Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 29 jezior o powierzchni 1 ha (Tabela 2) 

zajmujących  łączną powierzchnię około 490 ha. Wskaźnik jeziorności GLPK jest niewielki i 

wynosi około 1,76% (dla porównania w pobliskim Brodnickim Parku Krajobrazowym wynosi 

10,99%). Do tej zinwentaryzowanej liczby jezior można jeszcze dodać liczną grupę 

niewielkich zbiorników, koncentrujących się głównie w północnej części Parku (w rejonie 

jezior Samińskie – Leźno Małe – Leźno Wielkie). 

Pod względem genetycznym, najważniejsze jeziora Parku należą do typu rynnowego. 

Charakteryzują się wąskim i wydłużonym kształtem, średnimi na ogół głębokościami, 

niewyrównanym dnem – z licznymi przegłębieniami i płyciznami i mało rozwiniętą linią 

brzegową. Często układają się w ciągi połączone ciekami: Brynicą (Bryńsk Szlachecki – 

Bryńskie Południowe – Bryńskie Północne), Księtówką (Wierzchownia – Księte), Górzanką 

(Młyńskie – Górzno). 

W północno-wschodniej części Parku występują jeziora typu morenowego. Są to 

zbiorniki o znacznych powierzchniach i urozmaiconej linii brzegowej. Ich brzegi są na ogół 

płaskie, a stoki misy jeziornej łagodnie nachylone. Należą do nich:  jeziora Wielkie Leźno, 

Małe Leźno, Piaseczno i Wlecz. 

Liczne w granicach Parku są jeziora wytopiskowe tzw. „oczka”. Są to jeziora małe 

(często poniżej 1 ha) o kształcie okrągłym lub owalnym i płytkie (z reguły poniżej 3 m). W 

okresie letnim oczka często wysychają. Przykładem jezior wytopiskowych jest jezioro 

Błądzewnia i niewielkie zbiorniki w północnej części Parku. 

Z zinwentaryzowanych na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

29 jezior pod względem administracyjnym najwięcej (po 9) znajduje się na terenie gmin 

Górzno i Lidzbark Welski. Zajmują one odpowiednio: 152,3 ha  (31,1% powierzchni jeziornej 

Parku) i 95,2 ha (19,5%). Na terenie gminy Brzozie znajduje się 6 zbiorników o łącznej 

powierzchni 131,1 ha (26,8%), na terenie gminy Bartniczka – 3 zbiorniki o łącznej 

powierzchni 61,3 ha (12,5%), a na terenie gminy Świedziebnia 2 zbiorniki (49,5 ha – 10,1%). 

Wszystkie występujące na terenie Parku jeziora leżą w dorzeczu Drwęcy, z tego tylko 

3, o łącznej powierzchni 29,3 ha (6,0% powierzchni jeziornej Parku) położone są w zlewni 
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rzeki Wel, a pozostałe 26 w zlewni rzeki Brynicy. W dorzeczu Wkry i Skrwy jeziora nie 

występują. 

Jeziora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego charakteryzują się dość 

dużym zróżnicowaniem pod względem wskaźników morfometrycznych (Tabela 2). 

Jeziora o największych powierzchniach należą z reguły do jezior najgłębszych. 

Najgłębszym jest jednak jezioro Wlecz o powierzchni 25,6 ha, ale osiągające głębokość 

maksymalną 26,0 m i średnią 10,8 m. Do dość głębokich zalicza się także jezioro Górzno 

(odpowiednio 16,1 m i 5,3 m), jezioro Leźno Wielkie (14,5 m i 5,5 m) oraz jezioro Piaseczno 

(12,5 m i 6,4 m). 

Z sondowanych, najpłytsze jest jezioro Księte, osiągające głębokość maksymalną 1,4 

m, a średnią 1,1 m. Do jezior płytkich należą ponadto Czarny Bryńsk (3,5 m i 2,2 m) oraz 

Wierzchownia (2,7 m i 2,4 m). 

Wśród jezior Parku największą długość linii brzegowej osiąga największe 

powierzchniowo jezioro Leźno Wielkie (4650 m). Niewiele mu ustępuje Jezioro Samińskie 

(4500 m). Z pozostałych,  jedynie długość linii brzegowej jeziora Górzno przekracza 3 tys. m 

(3425 m), a bliskie tej wartości jest jezioro Leźno Małe (2970 m). 

Najdłuższymi z analizowanych są klasyczne jeziora rynnowe Księte (2150 m) i 

Samińskie (1860 m). Są to zarazem jeziora wąskie, osiągające szerokość maksymalną 

odpowiednio 270 m i 380 m. 

Największą pojemność misy jeziornej posiada jezioro o największej powierzchni: 

Leźno Wielkie (4729,5 tys. m
3
). Kolejne miejsca zajmują jeziora o mniejszych 

powierzchniach: Górzno (2505,3 tys. m
3
) oraz Wlecz (2680,1 tys. m

3
). 

Jeziora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego pod względem rybackim 

należą głównie do typu linowo-szczupakowego i leszczowego. Jedynie jeziora Wlecz i Leźno 

Wielkie należą do typu sielawowego. Jeziora sielawowe pod względem trofizmu odpowiadają 

jeziorom  oligotroficznym i mezotroficznym. 
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Tabela 2 

Charakterystyka jezior Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

 

Lp Nazwa 
Położenie 

(gmina) 
Zlewnia cząstkowa 

Powierzchnia 

(ha) 

Objętość  

(tys. m3) 

Długość 

(m) 

Szerokość 

(m) 

Głębokość (m) Długość 

linii 

brzegowej 

(m) 

śred. max. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Błądzewnia 1) Górzno Drwęca – Brynica 2,6 - - - - - - 

2 Bryńsk Szlachecki 1) Lidzbark Drwęca – Brynica 3,6 - - - - - - 

3 Bryńskie Południowe 4) Górzno Drwęca – Brynica 29,7 897,5 1060 375 3,0 9,5 2460 

4 Bryńskie Północne 4) Górzno Drwęca – Brynica 27,9 619,7 910 540 2,2 7,0 2690 

5 Czarny Bryńsk 4) Górzno Drwęca – Brynica 9,1 197,8 475 260 2,2 3,5 1230 

6 Górzno * Górzno Drwęca – Brynica – Górzanka  47,0 2505,3 1325 525 5,3 16,1 3425 

7 Gutowo 2) Bartniczka Drwęca – Brynica 4,0 - 325 150 2,4 5,0 - 

8 Klonowskie 1) Lidzbark Drwęca – Wel 5,7 - - - - - - 

9 Księte 1) Świedziebnia Drwęca – Brynica – Pissa  41,0 430,0 2150 270 1,1 1,4 4050 

10 Leźno Małe 3) Brzozie Drwęca – Brynica 30,1 993,0 1000 250   3,3 5,7 2970 

11 Leźno Wielkie * Brzozie Drwęca – Brynica 86,2 4729,5 1700 750 5,5 14,5 4650 

12 Mełno (Okonin) 2) Świedziebnia Drwęca – Brynica – Pissa  8,5 -  550 200 - - - 

13 Młyńskie * Górzno Drwęca – Brynica – Górzanka 25,3 592,3 890 395 2,3 5,8 2250 

14 na E od Leźna 1) Lidzbark Drwęca – Brynica 5,1 - - - - - - 

15 na N od Leźna 1) Brzozie Drwęca – Brynica 3,9 - 170 80 - - - 

16 na NW od Leźna 2) Brzozie Drwęca – Brynica 3,3 - 350 250 - - - 

17 na NE od j.Samińskiego 2) Bartniczka Drwęca – Brynica 1,7 - 180 100 - - - 

18 na NE od j. Zwórzno 1) Lidzbark Drwęca – Wel 2,5 - - - - - - 

19 Ostromierz 2) Brzozie Drwęca 3,5 - 350 130 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 Piaseczenko 1) Lidzbark Drwęca – Brynica 4,7 - - - - - - 

21 Piaseczno * Lidzbark Drwęca – Brynica 25,6 1648,7 1000 500 6,4 12,5 2400 

22 Samińskie * Bartniczka Drwęca – Brynica – Samionka 55,6 1452,9 1860 380 2,6 5,0 4500 

23 Sosnowiec 2) Brzozie Drwęca 4,1 - 300 200 - - - 

24 Tabułka 2) Górzno Drwęca – Brynica 3,0 - 200 120 - 6,0 - 

25 Wapionka 2) Górzno Drwęca – Brynica – Górzanka  2,0 - 200 125 - - - 

26 Wierzchownia  Górzno Drwęca – Brynica – Pissa 5,7 130,0 300 200 2,4 2,7 - 

27 Wlecz * Lidzbark Drwęca – Brynica 25,6 2680,1 - - 10,8 26,0 - 

28 Zdręczno 3) Lidzbark Drwęca – Brynica 1,3 - - - - - - 

29 Zwórzno 1) Lidzbark Drwęca – Wel 21,1 - 900 300 - - 1850 

 

* wg IRŚ Olsztyn   

1) wg A. Choiński, 1991   

2) wg A. Zwoliński, 1991   

3) wg innych źródeł   

4) jeziora sondowane przez WIOŚ Toruń 

 

  

Typy rybackie jezior: 

Ls – leszczowy, Sz – szczupakowy 
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Na podstawie analizy wielkości jezior można stwierdzić, że najbardziej liczebną grupę 

tworzą jeziora małe o powierzchni od 1 do 5 ha (Tabela 3). Stanowią one 44,9% wszystkich 

jezior Parku. Jeziora najmniejsze zajmują łącznie 40,2 ha, co stanowi jedynie 8,2% 

powierzchni wszystkich jezior Parku. W większości wypadków są to jeziora o genezie 

wytopiskowej. Niewielka powierzchnia, małe głębokości oraz silnie rozwinięte procesy 

zamulenia i zarastania roślinnością wodną wynurzoną i zanurzoną powodują, że jeziora te 

mają tendencję do zanikania. 

W drugiej grupie wielkościowej (5-15 ha) znajduje się 5 jezior (Czarny  Bryńsk, 

Klonowskie, Mełno, Wierzchownia i jezioro bez nazwy na wschód od jez. Leźno Wielkie). 

Zajmują one łączną powierzchnię 34,1 ha, co stanowi 7,0% powierzchni jezior w Parku. 

Cechą charakterystyczną również tej grupy jezior jest intensywne zarastanie roślinnością 

wodną. Najbardziej widoczny jest ten proces w przypadku jeziora Mełno (zwane też Okonin). 

Powierzchnia jego stale się kurczy. Według starszych źródeł powierzchnię jeziora określano: 

11,4 ha, 17,5 ha i 25 ha. Linia jeziora jest w 100% zarośnięta roślinnością wodna zanurzoną i 

wynurzoną. W otoczeniu jeziora występuje rozległy pas mokradeł. Jezioro zasilane jest 

głównie wodami podziemnymi. Jest jeziorem odpływowym, połączonym rowem 

melioracyjnym z jeziorem Księte. Mełno to zbiornik antropogeniczny, powstały w wyrobisku 

po eksploatacji torfu.  

Tabela 3 

Zestawienie jezior Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego pod względem 

wielkości. 

 
Jeziora w klasach 

powierzchni (ha) 

Liczba Powierzchnia 

Ilość % ha % 

1,0 – 5,0 13 44,9 40,2 8,2 

5,1 – 15,0 5 17,2 34,1 7,0 

15,1 – 50,0 9 31,0 273,3 55,8 

50,1 – 100,0 2 6,9 141,8 29,0 

Ogółem 29 100,0 489,4 100,0 

 

W grupie jezior o powierzchni 15-50 ha znajduje się 9 zbiorników (Bryńskie 

Południowe, Bryńskie Północne, Górzno, Księte, Leźno Małe, Młyńskie, Piaseczno, Wlecz i 

Zwórzno). Są to zarówno jeziora typu rynnowego, jak morenowego z dość silnie rozwiniętym 

procesem zarastania roślinnością wodną. W tej grupie znajduje się najgłębsze jezioro GLPK 

(Wlecz – 26 m) oraz najpłytsze (Księte – 1,4 m). Jeziora rozpatrywanej grupy zajmują łącznie 

273,3 ha, co stanowi 55,8% powierzchni jeziornej GLPK. 
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W klasie o powierzchni ponad 50 ha znajdują się 2 największe jeziora Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Są to jeziora: Samińskie (55,6 ha) i Leźno Wielkie 

(86,2 ha). Zajmują one łącznie 141,8 ha, co stanowi 29% powierzchni jeziornej Parku. 

Obydwa jeziora leżą w północnej części obszaru GLPK. W ich otoczeniu poza jeziorem 

Leźno Małe (30,1 ha) nie ma większych jezior. Liczne są za to drobne zbiorniki typu 

wytopiskowego.  Największe powierzchniowo jezioro Leźno Wielkie  jest zarazem 

zbiornikiem Parku o największej objętości mas wody, najdłuższej linii brzegowej i o 

największej szerokości maksymalnej. 

 

3.4 Mokradła 

Bardzo ważnym elementem hydrograficznym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego są mokradła. Szacuje się, że zajmują one około 5% powierzchni Parku. 

Wśród nich przeważają mokradła okresowe, gdzie poziom wody gruntowej w najsuchszej 

porze roku leży głębiej niż 0,5 m poniżej poziomu terenu. 

Przestrzennie są one związane z dolinami rzecznymi, obniżeniami terenowymi 

(najczęściej bezodpływowymi) i rynnami jeziornymi. Najbardziej zwarte kompleksy 

mokradeł występują w dolinie Brynicy (w górnym biegu w otoczeniu Jezior Bryńskich oraz w 

obniżeniu doliny Brynicy w rejonie ujścia Górzanki i Strugi Leśnej) oraz w obszarze 

wododziałowym Drwęcy – Skrwy w rejonie Okalewko – Płociczno. Obszary mokradeł w 

większości odwadniane są przez systemy rowów melioracyjnych. Melioracje nie 

spowodowały jednak zbytniego przesuszenia mokradeł, dzięki czemu nie utraciły one swych 

walorów retencyjnych i przyrodniczych. 

Obszary podmokłe, najczęściej zadrzewione i zakrzewione, z gruntami organicznymi 

w podłożu są bardzo ważnym elementem funkcjonowania przyrody Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Niektóre z nich, tak jak rezerwat „Mszar Płociczno”, 

objęte są prawną ochroną przyrody. 

Bardzo cenny zasób wodny Parku tworzą różnorodne formy wypływów wód 

podziemnych. Występują one na kontakcie dolin rzecznych i zboczy wysoczyzny morenowej, 

w miejscach przecięcia warstwy wodonośnej. Są to źródła typu warstwowo-spływowego. 

 

 



 

 22 

4. CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ 

4.1 Flora 

4.1.1. Charakterystyka ogólna 

Flora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego jest interesująca, 

zróżnicowana, bogata oraz obfitująca w cenne gatunki. W grupie wartościowych składników 

flory występują zarówno liczne gatunki chronione, jak też rośliny rzadkie i zagrożone w skali 

kraju i sąsiednich regionów. We florze na szczególną uwagę zasługuje udział gatunków 

reliktowych, w tym reliktów glacjalnych. Specyficzną cechą jest także udział stosunkowo 

znacznej grupy gatunków górskich. Flora tego terenu była niejednokrotnie przedmiotem 

badań botanicznych, co w efekcie pozwoliło na wykazanie stąd ponad 950 gatunków roślin 

naczyniowych (Czubiński 1948, Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1984-85, 1998, 

Kępczyński, Załuski 1986, 1987, Wysota, Załuski 1997, Załuski 1997, 2001, Paszek 2002, 

2005, Gawenda-Kempczyńska 2003, Załuski i in. 2004, 2005). 

Bogactwo i specyfika flory tego terenu wyróżnia go od sąsiednich regionów 

(Kępczyński, Załuski 1986, Wysota, Załuski 1997). W składzie flory występują zarówno 

gatunki typowe dla chłodnych obszarów pojezierzy, jak i znacznie cieplejszych regionów 

Polski centralnej. Obok gatunków związanych z klimatem kontynentalnym spotyka się 

niektóre składniki flory typowe dla wilgotnych obszarów nadmorskich. O specyfice flory 

decyduje więc w dużym stopniu położenie geograficzne, a tym samym uwarunkowania 

makroklimatyczne. Na charakter flory wpływa ponadto lokalnie bardzo duża różnorodność 

siedlisk, uwarunkowana silnie urozmaiconą rzeźbą terenu, stosunkami hydrologicznymi, 

glebowymi i mikroklimatycznymi. Nie bez znaczenia jest fakt, że styka się tu morenowy 

obszar wysoczyzny z terenem sandru. Istotne znaczenie dla różnorodności środowiska 

przyrodniczego mają liczne formy wklęsłe, zajęte przez cieki, zbiorniki wodne, torfowiska i 

źródliska.  

Wyraźnie zatem zaznacza się we florze (m.in. we florze naczyniowej) udział 

poszczególnych elementów geograficznych, tzn. grup gatunków związanych z różnymi 

obszarami Europy. Specyficzną cechą flory parku jest stosunkowo duży udział przedstawicieli 

elementu borealnego, co jest typowe dla północnych obszarów kraju, w tym Pojezierza 

Mazurskiego. W grupie tej występują zarówno pospolite gatunki borów, torfowisk i łąk, ale 

również bardzo rzadkie gatunki reliktowe (pozostałości okresu lodowcowego), głównie 

torfowiskowe. Kolejna grupa to gatunki elementu pontyjskiego – głównie rośliny światło- i 
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ciepłolubne, rzadkie w północnej Polsce, typowe dla świetlistych dąbrów oraz ciepłolubnych 

muraw i okrajków leśnych. Kilka gatunków należy do nielicznej w Polsce grupy elementu 

atlantyckiego, którego przedstawiciele skupiają się w zachodniej części Polski i rzadko 

przenikają na obszary wschodnie naszego kraju. Ponadto kilka rzadkich składników flory 

należy do elementu południowosyberyjskiego (typowego dla klimatu kontynentalnego) oraz 

elementu śródziemnomorskiego. Natomiast główny trzon flory tego terenu stanowi – 

podobnie jak w całej Polsce niżowej – element środkowoeuropejski, obejmujący bardzo wiele 

gatunków typowych dla różnych siedlisk (Kępczyński, Załuski 1986).  

Skład flory Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zmienia się wraz z 

upływem czasu. Istotną tego przyczyną są natężenie i formy gospodarczej działalności 

człowieka, a także naturalne procesy ekologiczne zachodzące w poszczególnych 

ekosystemach. Mimo stosunkowo mało intensywnych i „przyjaznych środowisku” form 

antropopresji na tym terenie obserwuje się jednak ubożenie populacji niektórych gatunków, a 

nawet ich zanikanie. Na ich miejsce wkraczają inne gatunki, rodzime lub obce, bardziej 

przystosowane do zmieniających się warunków środowiska przyrodniczego. Pomimo 

ubytków flora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego ma nadal bardzo wysoką  

wartość przyrodniczą.  

 Dokumentacja florystyczna dla terenu parku została zestawiona w czterech tabelach 

(Tabele 4-7). Uwzględniono zarówno florę roślin naczyniowych, jak i gatunki roślin niższych 

(glony, wątrobowce, mchy) oraz grzyby i porosty. Wykorzystano przy tym publikacje, liczne 

ekspertyzy, prace doktorskie oraz bardzo liczne prace magisterskie. Korzystano ponadto z 

bazy danych o rzadkich gatunkach, zgromadzonej w ostatnich latach przez pracowników 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, głównie Mariana Szulca i Piotra 

Witkowskiego. Część danych to niepublikowane materiały pracowników Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu – Tomasza Załuskiego, Iwony Paszek, Doroty Gawendy-

Kempczyńskiej i Iwony Łazowy-Szczepanowskiej. Ponadto na mapie zaznaczono główne 

skupienia cennej flory.  

Nazwy taksonów przyjęto według Mirka i innych (2002), Ochyry i innych (2003) oraz 

Fałtynowicza (2003). Kategorie zagrożenia gatunków naczyniowych podano na podstawie 

opracowań Rutkowskiego (1997), Markowskiego i Bulińskiego (2004), Zarzyckiego i Szeląga 

(2006), Jackowiaka i innych (2007). Dla mchów, wątrobowców, glonów, porostów i grzybów 

kategorie zagrożenia określono odpowiednio według  Żarnowca i innych (2004), Klamy 

(2006), Siemińskiej i innych (2006), Cieślińskiego i innych (2006) oraz Wojewody i 
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Ławrynowicz (2006). Gatunki chronione roślin i grzybów podano na podstawie rozporządzeń 

z 9 lipca 2004 roku.    

 



 

 25 

Tabela 4. Wykaz gatunków roślin naczyniowych 

 

Numer 

kolejny 
Nazwa łacińska Nazwa polska Rodzina 

Częstość 

wystę-

powania 

Typy zajmowanych siedlisk 

Uwagi 
Wody, 

brzegi 

wód 

Bagna, 

torfo-

wiska 

Łąki, 

mura-

wy 

Lasy, 

zarośla 

Siedli-

ska 

synan-

tropijne 

1 *Abies alba Mill. jodła pospolita Pinaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

2 Acer negundo L.  klon jesionolistny Aceraceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

3 Acer platanoides L. klon pospolity Aceraceae ++    x x  

4 Acer pseudoplatanus L. klon jawor Aceraceae ++    x x  

5 Achillea millefolium L. s. str. krwawnik pospolity Asteraceae +++   x x x  

6 *Achillea pannonica Scheele krwawnik pannoński Asteraceae +   x    

7 Achillea ptarmica L. krwawnik kichawiec Asteraceae +   x x   

8 Acinos arvensis (Lam.) Dandy czyścica drobnokwiatowa Lamiaceae +   x  x  

9 Acorus calamus L. tatarak zwyczajny Araceae ++ x  x    

10 *Actaea spicata L. czerniec gronkowy Ranunculaceae +    x   

11 *Adenophora liliifolia (L.) Besser dzwonecznik wonny Campanulaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

12 Adoxa moschatellina L. piżmaczek wiosenny Adoxaceae ++    x   

13 Aegopodium podagraria L. podagrycznik pospolity Apiaceae ++    x x  

14 Aesculus hippocastanum L. kasztanowiec pospolity Hippocastanaceae +    x x Gat. niekiedy zdziczały 

15 Aethusa cynapium L. blekot pospolity Apiaceae ++     x  

16 Agrimonia eupatoria L. rzepik pospolity Rosaceae ++   x x   

17 Agrimonia procera Wallr. rzepik wonny Rosaceae +   x x   

18 Agrostemma githago L. kąkol polny Caryophyllaceae +     x  

19 Agrostis canina L. s. str. mietlica psia Poaceae +  x  x   

20 Agrostis capillaris L. mietlica pospolita Poaceae +++   x x x  

21 Agrostis gigantea Roth mietlica olbrzymia Poaceae ++  x x  x  

22 Agrostis stolonifera L. mietlica rozłogowa Poaceae ++ x x x    

23 Agrostis vinealis Schreb. mietlica piaskowa Poaceae +   x    

24 Ajuga reptans L. dąbrówka rozłogowa Lamiaceae ++   x x   

25 Alcea rosea L. malwa różowa Malvaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

26 *Alchemilla acutiloba Opiz przywrotnik ostroklapowy Rosaceae +   x    

27 *Alchemilla gracilis Opiz przywrotnik połyskujący Rosaceae +   x    

28 *Alchemilla monticola Opiz przywrotnik pasterski Rosaceae ++   x    
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29 *Alchemilla plicata Buser przywrotnik płaskolistny Rosaceae +   x    

30 *Alchemilla propinqua H. Lindb. przywrotnik jasny Rosaceae ++   x    

31 *Alisma lanceolatum With. żabieniec lancetowaty Alismataceae + x      

32 Alisma plantago-aquatica L. żabieniec babka wodna Alismataceae ++ x      

33 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cav. et 

Grande 
czosnaczek pospolity Brassicaceae ++    x   

34 Allium oleraceum L. czosnek zielonawy Alliaceae +   x    

35 *Allium ursinum L. czosnek niedźwiedzi Alliaceae ++    x   

36 Allium vineale L. czosnek winnicowy Alliaceae +    x   

37 Alnus glutinosa (L.) Gaertner olsza czarna Betulaceae +++  x  x   

38 Alnus incana (L.) Moench olsza szara Betulaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

39 Alopecurus aequalis Sobol. wyczyniec czerwonożółty Poaceae + x  x    

40 Alopecurus geniculatus L. wyczyniec kolankowy Poaceae +   x    

41 Alopecurus pratensis L. wyczyniec łąkowy Poaceae ++   x    

42 Alyssum alyssoides (L.) L. smagliczka kielichowata Brassicaceae +   x    

43 Amaranthus chlorostachys Willd. szarłat prosty Amaranthaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

44 Amaranthus retroflexus L.  szarłat szorstki Amaranthaceae +     x  

45 
Amelanchier spicata (Lam) K. 

Koch 
świdośliwka kłosowa Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

46 Anagallis arvensis L. kurzyślad polny Primulaceae +     x  

47 Anchusa arvensis(L.) M. Bieb. farbownik polny Boraginaceae ++     x  

48 Anchusa officinalis L. farbownik lekarski Boraginaceae +   x    

49 *Andromeda polifolia L. modrzewnica pospolita Ericaceae +  x     

50 Anemone nemorosa L. zawilec gajowy Ranunculaceae +++   x x   

51 Anemone ranunculoides L. zawilec żółty Ranunculaceae ++    x   

52 *Anemone sylvestris L.  zawilec wielkokwiatowy Ranunculaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

53 Angelica sylvestris L. dzięgiel leśny Apiaceae ++   x x   

54 *Antennaria dioica (L.) Gaertner ukwap dwupienny Asteraceae +    x   

55 Anthemis arvensis L. rumian polny Asteraceae ++     x  

56 Anthemis ruthenica M. Bieb. rumian ruski Asteraceae +     x  

57 *Anthemis tinctoria L. rumian żółty Asteraceae ++   x  x  

58 Anthericum ramosum L. pajęcznica gałęzista Anthericaceae ++    x   

59 Anthoxanthum aristatum Boiss. tomka oścista Poaceae +   x  x  

60 Anthoxanthum odoratum L. s. str. tomka wonna Poaceae +++   x    

61 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. trybula leśna Apiaceae ++   x x x  

62 Anthyllis vulneraria L. przelot pospolity Fabaceae +   x    
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63 Apera spica-venti (L.) P. B. miotła zbożowa Poaceae ++     x  

64 Aphanes arvensis L. skrytek polny Rosaceae ++     x  

65 *Aquilegia vulgaris L. orlik pospolity Ranunculaceae +   x x   

66 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. rzodkiewnik pospolity Brassicaceae ++     x  

67 Arabis glabra (L.) Bernh. wieżyczka gładka Brassicaceae +   x    

68 Arctium lappa L. łopian większy Asteraceae ++     x  

69 Arctium minus (Hill) Bernh. łopian mniejszy Asteraceae ++     x  

70 *Arctium nemorosum Lej. łopian gajowy Asteraceae +    x   

71 Arctium tomentosum Miller łopian pajęczynowaty Asteraceae +     x  

72 
*Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Sprengel 
mącznica lekarska Ericaceae +    x   

73 Arenaria serpyllifolia L. piaskowiec macierzankowy Caryophyllaceae ++   x  x  

74 Armeria maritima (Mill.) Willd. zawciąg pospolity Plumbaginaceae +   x    

75 
Armoracia rusticana P.Gaertn., B. 

Mey et Scherb. 
chrzan pospolity Brassicaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

76 *Arnica montana L. arnika górska Asteraceae +    x   

77 
Arnoseris minima (L.) Schweigger 

et Koerte 
chłodek drobny Asteraceae +     x  

78 
Arrhenatherum elatius (L.) P. B. ex 

J. et C. Presl. 
rajgras wyniosły Poaceae  +++   x x   

79 Artemisia absinthium L. bylica piołun Asteraceae ++   x  x  

80 Artemisia campestris L. bylica polna Asteraceae ++   x  x  

81 Artemisia vulgaris L. bylica pospolita Asteraceae +++     x  

82 *Asarum europaeum L. kopytnik pospolity Aristolochiaceae ++    x   

83 Asparagus officinalis L. szparag lekarski Asparagaceae +   x    

84 *Asperugo procumbens L. lepczyca rozesłana Boraginaceae +     x  

85 *Asperula tinctoria L. marzanka barwierska Rubiaceae +    x   

86 *Asplenium trichomanes L. zanokcica skalna Aspleniaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

87 *Aster amellus L. aster gawędka Asteraceae     x  Gat. nie potwierdzony 

88 Aster novi-belgii L. aster nowobelgijski Asteraceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

89 *Astragalus arenarius L. traganek piaskowy Fabaceae +   x    

90 Astragalus glycyphyllos L. traganek szerokolistny Fabaceae ++    x   

91 Athyrium filix-femina (L.) Roth wietlica samicza Woodsiaceae ++    x   

92 Atriplex patula L. łoboda rozłożysta Chenopodiaceae ++     x  

93 Avena fatua L. owies głuchy Poaceae +     x  

94 Avena sativa L. owies zwyczajny Poaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 
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95 *Avenula pratensis (L.) Dumort. owsica łąkowa Poaceae +   x    

96 Avenula pubescens (Hudson) Dum. owsica omszona Poaceae ++   x    

97 Ballota nigra L. mierznica czarna Lamiaceae ++     x  

98 *Barbarea stricta Andrz. gorczycznik prosty Brassicaceae +   x    

99 Barbarea vulgaris R. Br. gorczycznik pospolity Brassicaceae +   x    

100 Batrachium circinatum (Sibth.) Fr. włosienicznik krążkolistny Ranunculaceae ++ x      

101 Berberis vulgaris L. berberys zwyczajny Berberidaceae +    x   

102 Berteroa incana (L.) DC. pyleniec pospolity Brassicaceae ++   x  x  

103 Berula erecta (Hudson) Coville potocznik wąskolistny Apiaceae ++ x      

104 Beta vulgaris L. burak zwyczajny Chenopodiaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

105 *Betonica officinalis L. bukwica zwyczajna Lamiaceae ++    x   

106 *Betula humilis Schrank brzoza niska Betulaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

107 Betula pendula Roth brzoza brodawkowata Betulaceae +++  x x x   

108 Betula pubescens Ehrh. brzoza omszona Betulaceae ++  x  x   

109 Bidens cernua L. uczep zwisły Asteraceae ++ x x     

110 Bidens connata H. L. Mühl. uczep zwodniczy Asteraceae ++ x x  x   

111 Bidens frondosa L. uczep amerykański Asteraceae + x   x   

112 Bidens tripartita L. uczep trójlistkowy Asteraceae ++ x      

113 
Blysmus compressus (L.) Panzer ex 

Link 
ostrzew spłaszczony Cyperaceae +   x    

114 *Botrychium lunaria (L.) Swartz podejźrzon księżycowy Ophioglossaceae +    x   

115 
*Botrychium matricariifolium A. 

Br. ex W. D. J. Koch 
podejźrzon marunowy Ophioglossaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

116 
*Botrychium multifidum (S. C. 

Gmel.) Rupr. 
podejźrzon rutolistny Ophioglossaceae +    x   

117 Brachypodium pinnatum (L.) P. B. kłosownica pierzasta Poaceae ++   x x   

118 
Brachypodium sylvaticum 

(Hudson) P. B. 
kłosownica leśna Poaceae +    x   

119 Brassica napus L. kapusta rzepak Brassicaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

120 Briza media L. drżączka średnia Poaceae ++   x    

121 Bromus carinatus Hooker et Arn. stokłosa spłaszczona Poaceae +   x  x  

122 Bromus erectus Huds. stokłosa prosta Poaceae +   x    

123 Bromus hordeaceus L. stokłosa miękka Poaceae ++   x  x  

124 Bromus inermis Leyss. stokłosa bezostna Poaceae ++   x  x  

125 *Bromus secalinus L. stokłosa żytnia Poaceae +     x  

126 Bromus tectorum L. stokłosa dachowa Poaceae ++   x  x  
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127 Bryonia alba L. przestęp biały Cucurbitaceae +     x  

128 
Calamagrostis arundinacea (L.) 

Roth 
trzcinnik leśny Poaceae +++    x   

129 
Calamagrostis canescens (Weber) 

Roth 
trzcinnik lancetowaty Poaceae ++  x  x   

130 Calamagrostis epigejos (L.) Roth trzcinnik piaskowy Poaceae +++  x x x x  

131 
*Calamagrostis stricta (Timm) 

Koeler 
trzcinnik prosty Poaceae ++  x     

132 Calla palustris L. czermień błotna Araceae ++  x     

133 *Callitriche cophocarpa Sendtn. rzęśl długoszyjkowa Callitrichaceae + x      

134 Calluna vulgaris (L.) Hull wrzos pospolity Ericaceae +++   x x   

135 Caltha palustris L. knieć błotna Ranunculaceae ++   x x   

136 Calystegia sepium (L.) R. Br. kielisznik zaroślowy Convolvulaceae +   x    

137 Camelina microcarpa Andrz. lnicznik drobnoowockowy Brassicaceae ++   x  x  

138 Campanula glomerata L. dzwonek skupiony Campanulaceae ++   x x   

139 *Campanula latifolia L. dzwonek szerokolistny Campanulaceae +    x   

140 Campanula patula L. s. str. dzwonek rozpierzchły Campanulaceae ++   x    

141 Campanula persicifolia L. dzwonek brzoskwiniolistny Campanulaceae ++    x   

142 Campanula rapunculoides L. dzwonek jednostronny Campanulaceae ++    x   

143 Campanula rotundifolia L. dzwonek okrągłolistny Campanulaceae +   x    

144 Campanula trachelium L. dzwonek pokrzywolistny Campanulaceae +    x   

145 Capsella bursa-pastoris (L.) Med. tasznik pospolity Brassicaceae +++   x  x  

146 Caragana arborescens Lam. karagana syberyjska Fabaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

147 Cardamine amara L. rzeżucha gorzka Brassicaceae ++    x   

148 Cardamine dentata Schult. rzeżucha bagienna Brassicaceae ++   x    

149 *Cardamine impatiens L. rzeżucha niecierpkowa Brassicaceae +    x   

150 Cardamine pratensis L. s. str. rzeżucha łąkowa Brassicaceae ++   x    

151 Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek rzeżusznik piaskowy Brassicaceae ++   x  x  

152 Carduus acanthoides L. oset nastroszony Asteraceae +     x  

153 Carduus crispus L. oset kędzierzawy Asteraceae +   x x   

154 Carex acutiformis Ehrh. turzyca błotna Cyperaceae +++ x x x x   

155 Carex appropinquata Schumacher turzyca tunikowa Cyperaceae ++  x     

156 Carex canescens L.  turzyca siwa Cyperaceae ++  x  x   

157 Carex caryophyllea Latourr. turzyca wiosenna Cyperaceae ++   x x   

158 *Carex cespitosa L. turzyca darniowa Cyperaceae ++   x    

159 *Carex chordorrhiza L. f. turzyca strunowa Cyperaceae +  x     
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160 *Carex diandra Schrank turzyca obła Cyperaceae ++  x     

161 Carex digitata L. turzyca palczasta Cyperaceae +++    x   

162 *Carex dioica L. turzyca dwupienna Cyperaceae +  x  x   

163 *Carex distans L.  turzyca odległokłosa Cyperaceae +   x    

164 *Carex disticha Huds. turzyca dwustronna Cyperaceae +   x    

165 Carex echinata Murray turzyca gwiazdkowata Cyperaceae +  x  x   

166 Carex elata All. turzyca sztywna Cyperaceae ++ x x  x   

167 Carex elongata L. turzyca długokłosowa Cyperaceae ++    x   

168 Carex ericetorum Poll.  turzyca wrzosowiskowa Cyperaceae ++    x   

169 *Carex flacca L. turzyca sina Cyperaceae +   x    

170 Carex flava L. turzyca żółta Cyperaceae +   x    

171 Carex gracilis Curtis turzyca zaostrzona Cyperaceae ++ x  x    

172 Carex hirta L. turzyca owłosiona Cyperaceae +++   x x x  

173 Carex lasiocarpa Ehrh. turzyca nitkowata Cyperaceae ++ x x     

174 *Carex lepidocarpa Tausch turzyca łuszczkowata Cyperaceae ++   x    

175 *Carex limosa turzyca bagienna Cyperaceae ++  x     

176 *Carex montana L. turzyca pagórkowa Cyperaceae ++    x   

177 Carex nigra Reichard. turzyca pospolita Cyperaceae +++  x x x   

178 Carex ovalis Good. turzyca zajęcza Cyperaceae +    x   

179 Carex pairae F. W. Schultz turzyca najeżona Cyperaceae +    x   

180 Carex pallescens L. turzyca blada Cyperaceae +    x   

181 Carex panicea L. turzyca prosowata Cyperaceae ++  x x    

182 Carex paniculata L. turzyca prosowa Cyperaceae ++ x x  x   

183 Carex pilulifera L. turzyca pigułkowata Cyperaceae ++    x   

184 Carex pseudocypeus L. turzyca nibyciborowata Cyperaceae ++  x  x   

185 Carex remota L. turzyca rzadkokłosa Cyperaceae ++    x   

186 Carex rostrata Stokes turzyca dzióbkowata Cyperaceae +++ x x  x   

187 Carex spicata Hudson turzyca ściśniona Cyperaceae ++   x  x  

188 Carex sylvatica Hudson turzyca leśna Cyperaceae +    x   

189 *Carex tomentosa turzyca filcowata Cyperaceae    x   Gat. nie potwierdzony 

190 Carex vesicaria L. turzyca pęcherzykowata Cyperaceae +  x  x   

191 Carex vulpina L. turzyca lisia Cyperaceae +   x    

192 *Carlina acaulis L. ssp. acaulis dziewięćsił bezłodygowy Asteraceae     x  Gat. nie potwierdzony 

193 Carlina vulgaris L. dziewięćsił pospolity Asteraceae ++   x    

194 Carpinus betulus L. grab pospolity Corylaceae +++    x   
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195 Carum carvi L. kminek zwyczajny Apiaceae +   x    

196 *Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. brodobrzanka wodna Poaceae + x      

197 Centaurea cyanus L. chaber bławatek Asteraceae +++     x  

198 Centaurea jacea L. chaber łąkowy Asteraceae ++   x    

199 *Centaurea phrygia L. chaber austriacki Asteraceae +   x x   

200 Centaurea scabiosa L. chaber driakiewnik Asteraceae ++   x  x  

201 Centaurea stoebe L. chaber nadreński Asteraceae  +   x    

202 *Centaurium erythraea Rafn centuria pospolita Gentianaceae +   x    

203 *Cephalanthera rubra (L.) Rich. buławnik czerwony Orchidaceae +    x   

204 Cerastium arvense L. s. str. rogownica polna Caryophyllaceae ++   x    

205 
Cerastium holosteoides Fries em. 

Hyl. 
rogownica pospolita Caryophyllaceae ++   x    

206 
*Cerastium macrocarpum Schur 

emend. Gartner 
rogownica wielkoowockowa Caryophyllaceae +    x   

207 Cerastium semidecandrum L.  rogownica pięciopręcikowa Caryophyllaceae ++   x    

208 Cerasus avium (L.) Moench wiśnia ptasia Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

209 Cerasus vulgaris Mill. wiśnia pospolita Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

210 Ceratophyllum demersum L. s. str. rogatek sztywny Ceratophyllaceae ++ x      

211 *Ceratophyllum submersum L. rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllaceae + x      

212 *Chaenorhinum minus (L.) Lange lniczka mała Scrophulariaceae +     x  

213 Chaerophyllum aromaticum L. świerząbek korzenny Apiaceae +    x   

214 Chaerophyllum temulum L. świerząbek gajowy Apiaceae ++    x   

215 
*Chamaecytisus ratisbonensis 

(Schaeff.) Rothm. 
szczodrzeniec rozesłany Fabaceae ++    x   

216 
Chamaenerion angustifolium (L.) 

Scop. 
wierzbówka kiprzyca Onagraceae ++    x   

217 Chamomilla recutita (L.) Rauschert rumianek pospolity Asteraceae ++     x  

218 
Chamomilla suaveolens (Pursh) 

Rydb. 
rumianek bezpromieniowy Asteraceae ++     x  

219 Chelidonium majus L. glistnik jaskółcze ziele Papaveraceae +++    x x  

220 Chenopodium album L. komosa biała Chenopodiaceae +++     x  

221 *Chenopodium bonus-henricus L. komosa strzałkowata Chenopodiaceae +     x  

222 *Chenopodium glaucum L. komosa sina Chenopodiaceae +     x  

223 Chenopodium hybridum L. komosa wielkolistna Chenopodiaceae +     x  

224 Chenopodium rubrum L. komosa czerwonawa Chenopodiaceae +     x  

225 
*Chimaphila umbellata (L.) W. P. 

C. Barton 
pomocnik baldaszkowy Pyrolaceae +    x   
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226 Chrysosplenium alternifolium L. śledziennica skrętolistna Saxifragaceae ++    x   

227 Cichorium intybus L. cykoria podróżnik Asteraceae ++   x  x  

228 Cicuta virosa L. szalej jadowity Apiaceae ++ x x     

229 *Cimicifuga europaea Schipcz. pluskwica europejska Ranunculaceae ++    x   

230 Circaea alpina L. czartawa drobna Onagraceae ++    x   

231 *Circaea intermedia Ehrh. czartawa pośrednia Onagraceae +    x   

232 Circaea lutetiana L. czartawa pospolita Onagraceae +    x   

233 Cirsium arvense (L.) Scop. ostrożeń polny Asteraceae +++   x  x  

234 Cirsium oleraceum (L.) Scop. ostrożeń warzywny Asteraceae +++   x x   

235 Cirsium palustre (L.) Scop. ostrożeń błotny Asteraceae ++   x x   

236 Cirsium vulgare (Savi) Ten. ostrożeń lancetowaty Asteraceae ++   x  x  

237 *Cladium mariscus (L.) Pohl kłoć wiechowata Cyperaceae + x x     

238 Clinopodium vulgare L. klinopodium pospolite Lamiaceae ++    x   

239 Comarum palustre L. siedmiopalecznik błotny  Rosaceae ++  x     

240 *Conium maculatum L. szczwół plamisty Apiaceae +     x  

241 Consolida regalis S.F.Gray ostróżeczka polna Ranunculaceae ++     x  

242 *Convallaria majalis L. konwalia majowa Convallariaceae +++    x   

243 Convolvulus arvensis L. powój polny Convolvulaceae ++     x  

244 Conyza canadensis (L.) Cronquist konyza kanadyjska Asteraceae +++    x x  

245 *Corallorhiza trifida Châtel żłobik koralowy Orchidaceae +  x     

246 
*Corispermum leptopterum 

(Aschers.) Iljin 

wrzosowiec 

cienkoskrzydełkowy 
Chenopodiaceae +   x    

247 Cornus sanguinea  L. dereń świdwa Cornaceae +    x   

248 Cornus sericea L. em. Murray dereń rozłogowy Cornaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

249 Coronilla varia L. cieciorka pstra Fabaceae ++   x x   

250 
*Corydalis cava Schweigger et 

Koerte 
kokorycz pusta Fumariaceae ++    x   

251 *Corydalis intermedia (L.) Mérat kokorycz wątłą Fumariaceae +    x   

252 *Corydalis solida (L.) Clairv.  kokorycz pełna Fumariaceae +    x   

253 Corylus avellana L. leszczyna pospolita Corylaceae +++    x   

254 Corynephorus canescens (L.) P.B. szczotlicha siwa Poaceae +++   x    

255 Cosmos bipinnatus Cav. kosmos pierzasty Asteraceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

256 Crataegus monogyna Jacq. głóg jednoszyjkowy Rosaceae ++    x   

257 Crataegus rhipidophylla Gand. głóg odgiętodziałkowy Rosaceae +    x   

258 
*Crepis mollis (Jacq.) Ascherson s. 

str. 
pępawa miękka Asteraceae +   x    
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259 Crepis paludosa (L.) Moench pępawa błotna Asteraceae ++   x x   

260 *Crepis praemorsa (L.) Tauch pępawa różyczkolistna Asteraceae +   x x   

261 Crepis succisifolia (All.) Tausch  pępawa czarsikęsolistna Asteraceae +   x    

262 Crepis tectorum L. pępawa dachowa Asteraceae ++   x  x  

263 *Cuscuta epithymum (L.) L. s. str. kanianka macierzankowa Cuscutaceae ++   x    

264 *Cuscuta europaea L. kanianka pospolita Cuscutaceae ++    x   

265 Cynoglossum officinale L. ostrzeń pospolity Boraginaceae +     x  

266 Cynosurus cristatus L. grzebienica pospolita Poaceae ++   x    

267 *Cyperus fuscus L. cibora brunatna Cyperaceae + x      

268 *Cypripedium calceolus L. obuwik pospolity Orchidaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

269 *Cystopteris fragilis (L.) Bernh. paprotnica krucha Woodsiaceae +    x   

270 Dactylis glomerata L. kupkówka pospolita Poaceae +++   x x x  

271 Dactylis polygama Horv. kupkówka Aschersona Poaceae +    x   

272 *Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó kukułka Fuchsa Orchidaceae +   x x   

273 *Dactylorhiza incarnata (L.) Soó kukułka krwista Orchidaceae ++  x x    

274 
*Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt. 

et Summ. 
kukułka plamista Orchidaceae ++  x x    

275 Danthonia decumbens DC. izgrzyca przyziemna Poaceae ++   x x   

276 *Daphne mezereum L. wawrzynek wilczełyko Thymelaeaceae ++    x   

277 Daucus carota L. marchew zwyczajna Apiaceae ++   x  x  

278 Deschampsia caespitosa (L.) P. B. śmiałek darniowy Poaceae +++   x x   

279 Deschampsia flexuosa (L.) Trin. śmiałek pogięty Poaceae ++    x   

280 
Descurainia sophia (L.) Webb ex 

Prantl 
stulicha psia Brassicaceae ++     x  

281 *Dianthus arenarius L. goździk piaskowy Caryophyllaceae +    x   

282 *Dianthus carthusianorum L. goździk kartuzek Caryophyllaceae ++   x    

283 *Dianthus deltoides L. goździk kropkowany Caryophyllaceae +   x    

284 *Dianthus superbus L. s. str. goździk pyszny Caryophyllaceae +   x    

285 *Digitalis grandiflora Miller naparstnica zwyczajna Scrophulariaceae +    x   

286 Digitalis purpurea L. naparstnica purpurowa Scrophulariaceae +    x   

287 
Digitaria ischaemum (Schreber) H. 

L. Mühl. 
palusznik nitkowaty Poaceae ++     x  

288 *Digitaria sanguinalis (L.) Scop. palusznik krwawy Poaceae +     x  

289 
*Diphasiastrum complanatum (L.) 

Holub 
widlicz spłaszczony Lycopodiaceae +    x   

290 *Diphasiastrum tristachyum (Pursh) widlicz cyprysowy Lycopodiaceae +    x   
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Holub 

291 *Dracocephalum ruyschiana L. pszczelnik wąskolistny Lamiaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

292 *Drosera anglica Huds. rosiczka długolistna Droseraceae   x    Gat. nie potwierdzony 

293 *Drosera rotundifolia L. rosiczka okrągłolistna Droseraceae ++  x     

294 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. 

Fuchs 
nerecznica krótkoostna Dryopteridaceae +++  x  x   

295 *Dryopteris cristata L. A. Gray nerecznica grzebieniasta Dryopteridaceae +  x  x   

296 Dryopteris dilatata (Hoff.) A. Gray nerecznica szerokolistna Dryopteridaceae ++    x   

297 Dryopteris filix-mas (L.) Schott nerecznica samcza Dryopteridaceae ++    x   

298 Echinochloa crus-galli (L.) P.B. chwastnica jednostronna Poaceae ++     x  

299 
Echinocystis lobata (Michx) Torrey 

et A. Gray 
kolczurka klapowana Cucurbitaceae +     x  

300 Echium vulgare L. żmijowiec zwyczajny Boraginaceae +     x  

301 
*Eleocharis acicularis (L.) Roem. 

et. Schult. 
ponikło igłowate Cyperaceae + x      

302 
*Eleocharis mamillata (H. Lindb.) 

H. Lindb. ex Dörfl. s. str. 
ponikło sutkowate Cyperaceae + x x     

303 
Eleocharis palustris (L.) Roem. et 

Schult. 
ponikło błotne Cyperaceae ++ x      

304 
*Eleocharis quinqueflora 

(Hartmann) O. Schwarz 
ponikło skąpokwiatowe Cyperaceae +   x    

305 
Eleocharis uniglumis (Link) 

Schultes 
ponikło jednoprzysadkowe Cyperaceae +   x    

306 Elodea canadensis Michx. moczarka kanadyjska Hydrocharitaceae ++ x      

307 *Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. marzymięta grzebieniasta Lamiaceae +     x  

308 Elymus caninus (L.) L. perz psi Poaceae +    x   

309 Elymus repens (L.) Gould perz właściwy Poaceae +++   x x x  

310 *Empetrum nigrum L. s. str. bażyna czarna Empetraceae +  x     

311 Epilobium adnatum Griseb. wierzbownica czworoboczna Onagraceae +    x   

312 Epilobium ciliatum Raf. wierzbownica gruczołowata Onagraceae +    x   

313 Epilobium hirsutum L. wierzbownica kosmata Onagraceae ++    x   

314 Epilobium montanum L. wierzbownica górska Onagraceae ++    x   

315 *Epilobium obscurum Schreber wierzbownica rózgowata Onagraceae +    x   

316 Epilobium palustre L. wierzbownica błotna Onagraceae ++  x x x   

317 Epilobium parviflorum Schreber 
wierzbownica 

drobnokwiatowa 
Onagraceae ++  x x x   

318 Epilobium roseum Schreber wierzbownica bladoróżowa Onagraceae ++    x   
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319 Epilobium ×subhirsutum Genn. wierzbownica Onagraceae +    x   

320 
*Epipactis atrorubens (Hoffm.) 

Besser 
kruszczyk rdzawoczerwony Orchidaceae +    x   

321 
*Epipactis helleborine (L.) Crantz s. 

str. 
kruszczyk szerokolistny Orchidaceae +    x x  

322 *Epipactis palustris (L.) Crantz kruszczyk błotny Orchidaceae ++  x x    

323 Equisetum arvense L. skrzyp polny Equisetaceae +++   x x x  

324 Equisetum fluviatile L. skrzyp bagienny Equisetaceae ++ x x  x   

325 Equisetum hyemale L. skrzyp zimowy Equisetaceae ++    x   

326 Equisetum palustre L. skrzyp błotny Equisetaceae ++   x x   

327 Equisetum pratense Ehrh. skrzyp łąkowy Equisetaceae ++   x x   

328 Equisetum sylvaticum L. skrzyp leśny Equisetaceae ++    x   

329 *Equisetum telmateia Ehrh. skrzyp olbrzymi Equisetaceae +   x x   

330 Eragrostis minor Host miłka drobna Poaceae +     x  

331 *Erica tetralix L. wrzosiec bagienny Ericaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

332 Erigeron acris L.  przymiotno ostre Asteraceae ++   x    

333 Erigeron annuus (L.) Pers. przymiotno białe Asteraceae +    x   

334 
Erigeron ramosus (Walters) Britton, 

Sterns et Poggenb. 
przymiotno gałęziste Asteraceae ++   x x   

335 Eriophorum angustifolium Honck. wełnianka wąskolistna Cyperaceae ++  x  x   

336 *Eriophorum latifolium Hoppe  wełnianka szerokolistna Cyperaceae +  x     

337 *Eriophorum vaginatum L. wełnianka pochwowata Cyperaceae ++  x  x   

338 Erodium cicutarium (L.) L‘Hér iglica pospolita Geraniaceae ++   x    

339 Erophila verna (L.) Chevall. wiosnówka pospolita Brassicaceae ++   x    

340 Erysimum cheiranthoides L. pszonak drobnokwiatowy Brassicaceae ++     x  

341 Euonymus europaea L. trzmielina pospolita Celastraceae ++    x   

342 *Euonymus verrucosa Scop. trzmielina brodawkowata Celastraceae ++    x   

343 Eupatorium cannabinum L. sadziec konopiasty Asteraceae ++   x x   

344 Euphorbia cyparissias L. wilczomlecz sosnka Euphorbiaceae +   x    

345 Euphorbia esula L. wilczomlecz lancetowaty Euphorbiaceae +    x   

346 Euphorbia helioscopia L. wilczomlecz obrotny Euphorbiaceae ++     x  

347 Euphorbia peplus L.  wilczomlecz ogrodowy Euphorbiaceae ++     x  

348 *Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. świetlik gajowy Scrophulariaceae +   x    

349 *Euphrasia rostkoviana Hayne świetlik łąkowy Scrophulariaceae  +  x x    

350 
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. 

Lehm. 
świetlik wyprężony Scrophulariaceae +   x x   
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351 Fagopyrum esculentum Moench gryka zwyczajna Polygonaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

352 Fagus sylvatica L. buk pospolity Fagaceae ++    x   

353 Fallopia convolvulus (L.) A.Löve rdestówka powojowata Polygonaceae ++     x  

354 Fallopia dumetorum (L.) Holub rdestówka zaroślowa Polygonaceae ++    x x  

355 Festuca arundinacea Schreber kostrzewa trzcinowata Poaceae ++   x  x  

356 Festuca gigantea (L.) Vill. kostrzewa olbrzymia Poaceae ++    x   

357 Festuca ovina L. s. str. kostrzewa owcza Poaceae ++   x x   

358 Festuca pratensis Hudson kostrzewa łąkowa Poaceae ++   x  x  

359 Festuca rubra L. s. str. kostrzewa czerwona Poaceae +++  x x x x  

360 
Festuca trachyphylla (Hackel) 

Krajina 
kostrzewa murawowa Poaceae ++   x x   

361 Ficaria verna Hudson ziarnopłon wiosenny Ranunculaceae ++   x x   

362 Filago arvensis L. nicennica polna Asteraceae +    x   

363 Filago minima (Sm.) Pers. nicennica drobna Asteraceae ++   x    

364 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. wiązówka błotna Rosaceae +++   x x   

365 *Filipendula vulgaris Moench wiązówka bulwkowa Rosaceae +    x   

366 *Fragaria moschata Duch. poziomka wysoka Rosaceae +    x   

367 Fragaria vesca L. poziomka pospolita Rosaceae +++    x   

368 *Fragaria viridis Duch. poziomka twardawa Rosaceae ++   x    

369 *Frangula alnus Miller kruszyna pospolita Rhamnaceae +++  x  x   

370 Fraxinus excelsior L. jesion wyniosły Oleaceae ++    x   

371 Fumaria officinalis L. dymnica pospolita Fumariaceae ++     x  

372 Gagea lutea (L.) Ker Gawler złoć żółta Liliaceae ++    x   

373 Gagea minima (L.) Ker Gawler złoć mała Liliaceae +    x   

374 Gagea pratensis (Pers.) Dum. złoć łąkowa Liliaceae ++    x x  

375 Galeobdolon luteum Hudson gajowiec żółty Lamiaceae +++    x   

376 
Galeopsis angustifolia (Ehrh.) 

Hoffm. 
poziewnik wąskolistny Lamiaceae ++     x  

377 Galeopsis bifida Boenn. poziewnik dwudzielny Lamiaceae ++    x x  

378 Galeopsis ladanum L. poziewnik polny Lamiaceae +   x  x  

379 Galeopsis pubescens Besser poziewnik miękkowłosy Lamiaceae ++    x x  

380 Galeopsis speciosa Miller poziewnik pstry Lamiaceae ++    x x  

381 Galeopsis tetrahit L. poziewnik szorstki Lamiaceae ++    x x  

382 
Galinsoga ciliata (Rafin.) S. F. 

Blake 
żółtlica owłosiona Asteraceae +     x  

383 Galinsoga parviflora Cav. żółtlica drobnokwiatowa Asteraceae ++     x  
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384 Galium album Miller przytulia biała Rubiaceae +++   x x x  

385 Galium aparine L. przytulia czepna Rubiaceae +++    x x  

386 Galium boreale L. przytulia północna Rubiaceae ++   x x   

387 Galium elongatum C. Presl przytulia wydłużona Rubiaceae ++ x      

388 Galium mollugo L. s. str. przytulia pospolita Rubiaceae ++   x    

389 *Galium odoratum (L.) Scop. przytulia wonna Rubiaceae ++    x   

390 Galium palustre L. przytulia błotna Rubiaceae ++  x x x   

391 *Galium saxatile L.  przytulia hercyńska Rubiaceae +   x x   

392 *Galium schultesii Vest przytulia Schultesa Rubiaceae +    x   

393 *Galium sylvaticum L. przytulia leśna Rubiaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

394 Galium uliginosum L. przytulia bagienna Rubiaceae ++  x x    

395 Galium verum L. s. str. przytulia właściwa Rubiaceae ++   x    

396 *Genista tinctoria L. janowiec barwierski Fabaceae ++    x   

397 Geranium dissectum L. bodziszek porozcinany Geraniaceae +     x  

398 Geranium molle L. bodziszek kosmaty Geraniaceae +     x  

399 Geranium palustre L. bodziszek błotny Geraniaceae ++   x x   

400 Geranium pratense L. bodziszek łąkowy Geraniaceae ++   x    

401 Geranium pusillum Burm. fil. ex L. bodziszek drobny Geraniaceae ++     x  

402 Geranium pyrenaicum Burm. fil. bodziszek pirenejski Geraniaceae +     x  

403 Geranium robertianum L.  bodziszek cuchnący Geraniaceae ++    x   

404 *Geranium sanguineum L. bodziszek czerwony Geraniaceae ++    x   

405 *Geranium sylvaticum L. bodziszek leśny Geraniaceae ++    x   

406 Geum rivale L. kuklik zwisły Rosaceae ++   x x   

407 Geum urbanum L. kuklik pospolity Rosaceae ++    x   

408 *Gladiolus paluster Gaudin mieczyk błotny Iridaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

409 Glechoma hederacea L. bluszczyk kurdybanek Lamiaceae ++   x x x  

410 *Glyceria declinata Bréb. manna długoząbkowa Poaceae +   x    

411 Glyceria fluitans (L.) R. Br. manna jadalna Poaceae ++  x x    

412 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. manna mielec Poaceae ++ x      

413 
*Glyceria nemoralis (Uechtr.) 

Uechtr. et Koernicke 
manna gajowa Poaceae ++ x   x   

414 Glyceria notata Chevall manna fałdowana Poaceae ++ x      

415 Glyceria ×pedicellata Townsend manna płonna Poaceae +   x    

416 Gnaphalium sylvaticum L. szarota leśna Asteraceae ++    x   

417 Gnaphalium uliginosum L. szarota błotna Asteraceae ++   x    

418 *Goodyera repens (L.) R. Br. tajęża jednostronna Orchidaceae +    x   
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419 *Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. gółka długoostrogowa Orchidaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

420 
Gymnocarpium dryopteris (L.)  

Newman 
cienistka trójkątna Dryopteridaceae ++    x   

421 *Gypsophila muralis L. łyszczec polny Caryophyllaceae +     x  

422 *Hedera helix L. bluszcz pospolity Araliaceae ++    x   

423 

*Helianthemum nummularium (L.) 

Miller ssp. obscurum (Čelak.) J. 

Holub 

posłonek rozesłany pospolity Cistaceae +    x   

424 Helianthus annuus L. słonecznik zwyczajny Asteraceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

425 Helianthus decapetalus L. 
słonecznik 

dziesięciopłatkowy 
Asteraceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

426 Helianthus tuberosus L. słonecznik bulwiasty Asteraceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

427 
*Helichrysum arenarium (L.) 

Moench 
kocanki piaskowe Asteraceae +++   x  x  

428 *Hepatica nobilis Schreber przylaszczka pospolita Ranunculaceae +++    x   

429 Heracleum sibiricum L. barszcz syberyjski Apiaceae ++   x    

430 Heracleum sosnowskyi Manden. barszcz Sosnowskiego Apiaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

431 Herniaria glabra L. połonicznik nagi Caryophyllaceae +     x  

432 Hieracium ambiguum Ehrh. jastrzębiec skupiony Asteraceae +   x    

433 *Hieracium caespitosum Dumort. jastrzębiec łąkowy Asteraceae +   x    

434 *Hieracium cymosum L. jastrzębiec wierzchotkowy Asteraceae +   x  x  

435 *Hieracium flagellare Willd. jastrzębiec rozłogowy Asteraceae +   x    

436 
*Hieracium floribundum Wimm. et 

Grab. 
jastrzębiec kwiecisty Asteraceae +   x    

437 Hieracium lachenalii C. C. Gmel. jastrzębiec Lachenala Asteraceae ++    x   

438 Hieracium laevigatum Willd. coll. jastrzębiec gładki Asteraceae ++    x   

439 Hieracium kalksburgense Wiesb. jastrzębiec siwy Asteraceae +    x   

440 Hieracium murorum L. coll. jastrzębiec leśny Asteraceae ++    x   

441 Hieracium pilosella L. jastrzębiec kosmaczek Asteraceae +++   x    

442 *Hieracium piloselloides Vill. jastrzębiec wysoki Asteraceae +   x    

443 Hieracium sabaudum L. coll. jastrzębiec sabaudzki Asteraceae +    x   

444 Hieracium umbellatum L. jastrzębiec baldaszkowaty Asteraceae +    x   

445 
*Hierochloë australis (Schrader) 

Roem. et Sch. 
turówka leśna Poaceae ++    x   

446 Holcus lanatus L. kłosówka wełnista Poaceae +++   x    

447 Holcus mollis L. kłosówka miękka Poaceae ++    x   

448 Holosteum umbellatum L. mokrzycznik baldaszkowy Caryophyllaceae +   x    
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449 Hordeum murinum L. jęczmień płonny Poaceae +     x  

450 Hottonia palustris L. okrężnica bagienna Primulaceae ++ x      

451 Humulus lupulus L. chmiel zwyczajny Cannabaceae ++   x x   

452 
*Huperzia selago (L.) Bernh. ex 

Sxchrank et Mart. 
wroniec widlasty Huperziaceae +    x   

453 Hydrocharis morsus-ranae L. żabiściek pływający Hydrocharitaceae ++ x      

454 Hydrocotyle vulgaris L. wąkrota zwyczajna Hydrocotylaceae +  x     

455 Hypericum maculatum Crantz dziurawiec czteroboczny Hypericaceae ++   x x   

456 *Hypericum montanum L. dziurawiec skąpolistny Hypericaceae +    x   

457 Hypericum perforatum L. dziurawiec zwyczajny Hypericaceae ++   x x x  

458 Hypericum tetrapterum Fries dziurawiec skrzydełkowaty Hypericaceae ++  x x    

459 *Hypochoeris glabra L. prosienicznik gładki Asteraceae +    x   

460 *Hypochoeris maculata L. prosienicznik plamisty Asteraceae +    x   

461 Hypochoeris radicata L. prosienicznik szorstki Asteraceae ++   x x   

462 Impatiens glandulifera Royle niecierpek gruczołowaty Balsaminaceae + x    x Gat. niekiedy zdziczały 

463 Impatiens noli-tangere L. niecierpek pospolity Balsaminaceae ++    x   

464 Impatiens parviflora DC. niecierpek drobnokwiatowy Balsaminaceae +++    x x  

465 Inula britannica L. oman łąkowy Asteraceae ++   x    

466 *Inula hirta L. oman szorstki Asteraceae +    x   

467 *Inula salicina L. oman wierzbolistny Asteraceae +    x   

468 Iris barbata Falk kosaciec bródkowy Iridaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

469 Iris germanica L. kosaciec bródkowy Iridaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

470 Iris pseudacorus L. kosaciec żółty Iridaceae ++ x x     

471 Jasione montana L. jasieniec piaskowy Campanulaceae ++   x    

472 *Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz rojownik pospolity Crassulaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

473 
Juncus articulatus L. emend K. 

Richt. 
sit członowany Juncaceae ++  x x    

474 Juncus bufonius L. sit dwudzielny Juncaceae ++ x x   x  

475 *Juncus bulbosus L. sit drobny Juncaceae +  x     

476 Juncus compressus Jacq. sit ściśniony Juncaceae ++   x  x  

477 
Juncus conglomeratus L. emend 

Leers 
sit skupiony Juncaceae ++   x    

478 Juncus effusus L. sit rozpierzchły Juncaceae +++  x x x   

479 Juncus inflexus L.  sit siny Juncaceae ++   x    

480 Juncus tenuis Willd. sit chudy Juncaceae +     x  

481 Juniperus communis L. jałowiec pospolity Cupressaceae +++    x   
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482 Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. świerzbnica polna Dipsacaceae ++   x    

483 *Koeleria grandis Besse ex Gorski strzęplica polska Poaceae +    x   

484 Lactuca serriola L. sałata kompasowa Asteraceae ++     x  

485 Lamium album L. jasnota biała Lamiaceae ++     x  

486 Lamium amplexicaule L. jasnota różowa Lamiaceae +     x  

487 Lamium maculatum L. jasnota plamista Lamiaceae +    x   

488 Lamium purpureum L. jasnota purpurowa Lamiaceae ++   x x x  

489 Lapsana communis L. s. str. łoczyga pospolita Asteraceae ++    x x  

490 Larix decidua Miller modrzew europejski Pinaceae +    x   

491 *Laserpitium latifolium L. okrzyn szerokolistny Apiaceae +    x   

492 *Laserpitium prutenicum L. okrzyn łąkowy Apiaceae +    x   

493 Lathraea squamaria L. łuskiewnik różowy Scrophulariaceae ++    x   

494 *Lathyrus montanus Bernh. groszek skrzydlasty Fabaceae +    x   

495 Lathyrus niger (L.) Bernh. groszek czerniejący Fabaceae ++    x   

496 *Lathyrus palustris L. groszek błotny Fabaceae +   x    

497 Lathyrus pratensis L. groszek łąkowy Fabaceae ++   x    

498 Lathyrus sylvestris L. groszek leśny Fabaceae ++   x x   

499 Lathyrus tuberosus L. groszek bulwiasty Fabaceae +     x  

500 Lathyrus vernus (L.) Bernh. groszek wiosenny Fabaceae ++    x   

501 *Ledum palustre L. bagno zwyczajne Ericaceae ++  x  x   

502 *Leersia oryzoides (L.) Sw. zamokrzyca ryżowa Poaceae + x      

503 *Lemna gibba L. rzęsa garbata Lemnaceae + x      

504 Lemna minor L. rzęsa drobna Lemnaceae +++ x      

505 Lemna trisulca L. rzęsa trójrowkowa Lemnaceae ++ x      

506 Leontodon autumnalis L. brodawnik jesienny Asteraceae +++   x  x  

507 Leontodon hispidus L.  brodawnik zwyczajny Asteraceae ++   x    

508 Leonurus cardiaca L. serdecznik pospolity Lamiaceae ++     x  

509 *Lepidium densiflorum Schrad. pieprzyca gęstokwiatowa Brassicaceae +     x  

510 Lepidium ruderale L. pieprzyca gruzowa Brassicaceae +     x  

511 Leucanthemum ircutianum DC.  jastrun zapoznany Asteraceae +    x   

512 Leucanthemum vulgare Lam. s. str. jastrun właściwy Asteraceae +   x    

513 *Libanotis pyrenaica (L.) Bourg. oleśnik górski Apiaceae +     x  

514 *Lilium bulbiferum L.  lilia bulwkowata Liliaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

515 *Lilium martagon L. lilia złotogłów Liliaceae ++    x   

516 *Limosella aquatica L. namulnik brzegowy Scrophulariaceae + x      

517 Linaria vulgaris Miller lnica pospolita Scrophulariaceae ++   x  x  
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518 *Linnaea borealis L. zimoziół północny Caprifoliaceae +    x   

519 Linum catharticum L. len przeczyszczający Linaceae ++   x    

520 *Liparis loeselii (L.) Rich. lipiennik Loesela Orchidaceae +  x     

521 *Listera ovata (L.) R. Br. listera jajowata Orchidaceae +  x x x   

522 Lithospermum arvense L. nawrot polny Boraginaceae ++     x  

523 Lolium multiflorum Lam. życica wielokwiatowa Poaceae ++   x    

524 Lolium perenne L. życica trwała Poaceae ++   x  x  

525 Lonicera tatarica L. wiciokrzew tatarski Caprifoliaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

526 Lonicera xylosteum L. wiciokrzew pospolity Caprifoliaceae ++    x   

527 Lotus corniculatus L. komonica zwyczajna Fabaceae ++   x    

528 Lotus uliginosus Schkuhr komonica błotna Fabaceae ++   x    

529 Lupinus luteus L. łubin żółty Fabaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

530 Lupinus polyphyllus Lindley łubin trwały Fabaceae +   x x   

531 Luzula campestris (L.) DC. kosmatka polna Juncaceae ++   x    

532 Luzula multiflora (Retz.) Lej. kosmatna licznokwiatowa Juncaceae ++   x x   

533 *Luzula pallescens Swartz kosmatka blada Juncaeae ++    x   

534 Luzula pilosa (L.) Willd. kosmatka owłosiona Juncaceae +++    x   

535 Lychnis flos-cuculi L. firletka poszarpana Caryophyllaceae ++   x x   

536 Lycopersicon esculentum Mill. pomidor zwyczajny Solanaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

537 *Lycopodium annotinum L. widłak jałowcowaty Lycopodiaceae ++  x  x   

538 *Lycopodium clavatum L. widłak goździsty Lycopodiaceae ++    x   

539 Lycopus europaeus L. karbieniec pospolity Lamiaceae ++    x   

540 Lysimachia nummularia L. tojeść rozesłana Primulaceae ++   x    

541 Lysimachia thyrsiflora L. tojeść bukietowa Primulaceae ++  x  x   

542 Lysimachia vulgaris L. tojeść pospolita Primulaceae ++   x x   

543 Lythrum salicaria L. krwawnica pospolita Lythraceae ++ x x x    

544 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. 

Schmidt 
konwalijka dwulistna Convallariaceae +++    x   

545 *Malaxis monophyllos (L.) Sw. wyblin jednolistny Orchidaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

546 Malus domestica Borkh. jabłoń domowa Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

547 Malus sylvestris Miller jabłoń dzika Rosaceae ++    x   

548 Malva alcea L. ślaz zygmarek Malvaceae ++   x    

549 Malva neglecta Wallr. ślaz zaniedbany Malvaceae ++     x  

550 *Malva pusilla Sm. ślaz drobnokwiatowy Malvaceae +     x  

551 Malva sylvestris L.  ślaz dziki Malvaceae +     x  

552 Matricaria maritima L. ssp. inodora maruna nadmorska Asteraceae +++     x  
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(L.) Dostál bezwonna 

553 Medicago falcata L. lucerna sierpowata Fabaceae ++   x  x  

554 Medicago lupulina L. lucerna nerkowata Fabaceae ++   x  x  

555 Medicago sativa L. s.str. lucerna siewna Fabaceae ++   x  x  

556 Medicago ×varia Martyn lucerna pośrednia Fabaceae +     x  

557 Melampyrum nemorosum L. pszeniec gajowy Scrophulariaceae +   x x   

558 Melampyrum pratense L. pszeniec zwyczajny Scrophulariaceae ++    x   

559 Melandrium album (Mill.) Garcke bniec biały Caryophyllaceae ++     x  

560 
*Melandrium rubrum (Weiger) 

Garcke 
bniec czerwony Caryophyllaceae +    x   

561 Melica nutans L. perłówka zwisła Poaceae ++    x   

562 Melilotus alba Med. nostrzyk biały Fabaceae ++     x  

563 Melilotus officinalis (L.) Pallas nostrzyk żółty Fabaceae ++     x  

564 *Melittis melissophyllum L. miodownik melisowaty Lamiaceae ++    x   

565 Mentha aquatica L. mięta nadwodna Lamiaceae ++ x x x    

566 Mentha arvensis L. mięta polna Lamiaceae +++  x x    

567 Mentha longifolia (L.) L. mięta długolistna Lamiaceae ++   x    

568 *Mentha ×niliaca (Juss.) ex Jacq. mięta kosmata Lamiaceae +     x  

569 Mentha rotundifolia (L.) Hudson mięta okrągłolistna Lamiaceae +     x  

570 Mentha ×verticillata L. mięta okręgowa Lamiaceae ++   x    

571 *Menyanthes trifoliata L. bobrek trójlistkowy Menyanthaceae ++  x  x   

572 Mercurialis perennis L. szczyr trwały Lamiaceae ++    x   

573 Milium effusum L. prosownica rozpierzchła Poaceae ++    x   

574 
*Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz 

et Thell. 
mokrzyca lepka Caryophyllaceae +   x    

575 Moehringia trinervia (L.) Clairv. możylinek trójnerwowy Caryophyllaceae ++    x   

576 Molinia caerulea (L.) Moench s. str. trzęślica modra Poaceae ++   x x   

577 *Moneses uniflora (L.) A. Gray gruszycznik jednokwiatowy Pyrolaceae +    x   

578 Monotropa hypopitys L. s. str. korzeniówka pospolita Monotropaceae +    x   

579 Morus alba L. morwa biała Moraceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

580 Mycelis muralis (L.) Dum. sałatnik leśny Asteraceae ++    x   

581 Myosotis arvensis (L.) Hill niezapominajka polna Boraginaceae +++     x  

582 *Myosotis caespitosa Schultz niezapominajka darniowa Boraginaceae +   x    

583 Myosotis palustris (L.) L. em Rchb. niezapominajka błotna Boraginaceae ++   x    

584 Myosotis ramosissima Rochel niezapominajka pagórkowa Boraginaceae ++   x    

585 Myosotis stricta Link ex Roem. et niezapominajka piaskowa Boraginaceae ++   x    
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Schult. 

586 Myosoton aquaticum (L.) Moench kościenica wodna Caryophyllaceae ++    x   

587 *Myosurus minimus L. mysiurek drobny Ranunculaceae ++     x  

588 Myriophyllum spicatum L. wywłócznik kłosowy Haloragaceae ++ x      

589 *Najas marina L. jezierza morska Najadaceae + x      

590 Narcissus poëticus L. narcyz biały Iridaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

591 Nardus stricta L. bliźniczka psia trawka Poaceae ++   x    

592 
*Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. 

Rich. 
gnieźnik leśny Orchidaceae +    x   

593 *Nepeta cataria L. kocimiętka właściwa Lamiaceae +     x  

594 Neslia paniculata (L.) Desv. ożędka groniasta Brassicaceae +     x  

595 *Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. grążel żółty Nymphaeaceae ++ x      

596 *Nymphaea alba L. grzybienie białe Nymphaeaceae ++ x      

597 *Nymphaea candida C. Presl grzybienie północne Nymphaeaceae ++ x      

598 
Odontites serotina (Lam.) Rchb. s. 

str. 
zagorzałek późny Scrophulariaceae +   x    

599 Odontites verna (Bellardi) Dumort. zagorzałek wiosenny Scrophulariaceae +     x  

600 Oenanthe aquatica (L.) Poir. kropidło wodne Apiaceae + x      

601 Oenothera biennis L. wiesiołek dwuletni Onagraceae ++     x  

602 *Onopordum acanthium L. popłoch pospolity Asteraceae +     x  

603 *Ophioglossum vulgatum L.  nasięźrzał pospolity Ophioglossaceae +   x    

604 Origanum vulgare L. lebiodka pospolita Lamiaceae ++   x x   

605 Ornithopus sativus Brot.  seradela pastewna Fabaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

606 Orthilia secunda (L.) House gruszynka jednostronna Pyrolaceae ++    x   

607 *Ostericum palustre Besser starodub łąkowy Apiaceae ++   x    

608 Oxalis acetosella L.  szczawik zajęczy Oxalidaceae +++    x   

609 Oxalis fontana Bunge szczawik żółty Oxalidaceae +     x  

610 *Oxycoccus palustris Pers. żurawina błotna Ericaceae ++  x  x   

611 *Oxytropis pilosa (L.) DC. ostrołódka kosmata Fabaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

612 Padus avium Mill. czeremcha zwyczajna Rosaceae ++    x   

613 Padus serotina (Ehrh.) Borkh. czeremcha amerykańska Rosaceae ++    x   

614 Papaver argemone L. mak piaskowy Papaveraceae ++     x  

615 Papaver dubium L. mak wątpliwy Papaveraceae ++     x  

616 Papaver rhoeas L. mak polny Papaveraceae ++     x  

617 Papaver somniferum L. mak lekarski Papaveraceae +     x  

618 Paris quadrifolia L. czworolist pospolity Trilliaceae ++    x   
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619 *Parnassia palustris L. dziewięciornik błotny Parnassiaceae +   x    

620 Pastinaca sativa L. s. str. pasternak zwyczajny Apiaceae +   x  x  

621 *Pedicularis palustris L. gnidosz błotny Scrophulariaceae +  x     

622 *Pedicularis sceptrum-carolinum L. gnidosz królewski Scrophulariaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

623 *Peplis portula L. bebłek błotny Lythraceae + x      

624 
*Petrorhagia prolifera (L.) P. W> 

Ball et Heywood 
goździcznik wycięty Caryophyllaceae +   x    

625 
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. 

Hill 
pietruszka zwyczajna Apiaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

626 *Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. gorysz siny Apiaceae +    x   

627 
Peucedanum oreoselinum (L.) 

Moench 
gorysz pagórkowy Apiaceae ++    x   

628 Peucedanum palustre (L.) Moench gorysz błotny Apiaceae ++ x x  x   

629 Phalaris arundinacea L. mozga trzcinowata Poaceae ++ x  x    

630 
*Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt 
zachyłka oszczepowata Thelypteridiaceae +    x   

631 Phleum hubbardii D. Kováts tymotka kolankowata Poaceae ++   x x   

632 *Phleum phleoides (L.) H. Karst. tymotka Boehmera Poaceae +   x    

633 Phleum pratense L. ssp. pratense tymotka łąkowa Poaceae ++   x    

634 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steudel 
trzcina pospolita Poaceae +++ x x x x   

635 Phyteuma spicatum L. zerwa kłosowa Campanulaceae ++    x   

636 Picea abies (L.) Karsten świerk pospolity Pinaceae +++    x   

637 Picris hieracioides L. goryczel jastrzębcowaty Asteraceae +     x  

638 Pimpinella major (L.) Huds. biedrzeniec wielki Apiaceae +   x    

639 Pimpinella saxifraga L. biedrzeniec mniejszy Apiaceae +++   x  x  

640 Pinus banksiana Lamb. sosna Banksa Pinaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

641 Pinus sylvestris L. sosna zwyczajna Pinaceae +++  x  x   

642 Plantago arenaria Waldst. et Kit. babka piaskowa Plantaginaceae +   x    

643 Plantago lanceolata L. babka lancetowata Plantaginaceae +++   x  x  

644 Plantago major L. s. str. babka zwyczajna Plantaginaceae +++   x  x  

645 Plantago media L. babka średnia Plantaginaceae ++   x    

646 *Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. podkolan biały Orchidaceae +    x   

647 
*Platanthera chlorantha 

(Custer)Rchb. 
podkolan zielonawy Orchidaceae +    x   

648 Poa angustifolia L. wiechlina wąskolistna Poaceae ++   x x x  

649 Poa annua L. wiechlina roczna Poaceae +++   x  x  
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650 Poa compressa L. wiechlina spłaszczona Poaceae ++   x  x  

651 Poa nemoralis L. wiechlina gajowa Poaceae ++    x   

652 Poa palustris L. wiechlina błotna Poaceae ++   x    

653 Poa pratensis L. s. str. wiechlina łąkowa Poaceae +++   x  x  

654 *Poa remota Forselles wiechlina odleglokłosa Poaceae +    x   

655 Poa subcaerulea Sm. wiechlina równoplewa Poaceae ++   x x x  

656 Poa trivialis L. wiechlina zwyczajna Poaceae +++   x x   

657 *Polemonium coeruleum L. wielosił błękitny Polemoniaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

658 Polygala vulgaris L. s. str. krzyżownica zwyczajna Polygalaceae +    x   

659 Polygonatum multiflorum (L.) All. kokoryczka wielokwiatowa Convallariaceae ++    x   

660 
Polygonatum odoratum (Miller) 

Druce 
kokoryczka wonna Convallariaceae ++    x   

661 
*Polygonatum verticillatum (L.) 

All. 
kokoryczka okółkowa Convallariaceae +    x   

662 Polygonum amphibium L.  rdest ziemnowodny Polygonaceae ++ x  x    

663 Polygonum aviculare L. s.l. rdest ptasi Polygonaceae ++     x  

664 Polygonum bistorta L. rdest wężownik Polygonaceae ++   x    

665 Polygonum hydropiper L. rdest ostrogorzki Polygonaceae ++   x    

666 
Polygonum lapathifolium L. ssp. 

lapathifolium 
rdest szczwiolistny typowy Polygonaceae ++   x  x  

667 
Polygonum lapathifolium ssp. 

pallidum (With.) Fr. 

rdest szczawiolistny 

gruczołowaty 
Polygonaceae +     x  

668 Polygonum minus Hudson rdest mniejszy Polygonaceae ++    x x  

669 Polygonum mite Schrank rdest łagodny Polygonaceae +    x   

670 Polygonum persicaria L. rdest plamisty Polygonaceae ++     x  

671 *Polypodium vulgare L. paprotka zwyczajna Polypodiaceae ++    x   

672 Populus balsamifera L. topola balsamiczna Salicaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

673 Populus tremula L. topola osika Salicaceae ++    x   

674 Populus ×canadensis Moench topola kanadyjska Salicaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

675 Potamogeton crispus L. rdestnica kędzierzawa Potamogetonaceae + x      

676 *Potamogeton friesii Rupr. rdestnica szczeciolistna Potamogetonaceae ++ x      

677 Potamogeton lucens L. rdestnica połyskująca Potamogetonaceae + x      

678 Potamogeton natans L. rdestnica pływająca Potamogetonaceae ++ x      

679 Potamogeton pectinatus L. rdestnica grzebieniasta Potamogetonaceae ++ x      

680 Potamogeton perfoliatus L. rdestnica przeszyta Potamogetonaceae + x      

681 *Potentilla alba L. pięciornik biały Rosaceae ++    x   
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682 Potentilla anglica Laichard pięciornik rozścielony Rosaceae +    x   

683 Potentilla anserina L. pięciornik gęsi Rosaceae +++   x  x  

684 Potentilla arenaria Borkh. pięciornik piaskowy Rosaceae +    x   

685 Potentilla argentea L. s.l. pięciornik srebrny Rosaceae ++   x  x  

686 Potentilla erecta (L.) Räuschel pięciornik kurze ziele Rosaceae ++   x x   

687 Potentilla heptaphylla L. pięciornik siedmiolistkowy Rosaceae +    x   

688 *Potentilla norvegica L. pięciornik norweski Rosaceae +  x  x   

689 Potentilla reptans L. pięciornik rozłogowy Rosaceae ++   x    

690 *Primula veris L. pierwiosnek lekarski Primulaceae ++   x x   

691 *Prunella grandiflora (L.) Scholler głowienka wielkokwiatowa Lamiaceae +    x   

692 Prunella vulgaris L. głowienka pospolita Lamiaceae ++   x x x  

693 Prunus cerasifera Ehrh. śliwa wiśniowa Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

694 Prunus domestica L. śliwa domowa Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

695 Prunus spinosa L. śliwa tarnina Rosaceae +    x   

696 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) 

Franco 
daglezja zielona Pinaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

697 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn orlica pospolita Dennstaedtiaceae +++    x   

698 Puccinellia distans (Jacq.) Parl. mannica odstająca Poaceae +     x  

699 *Pulmonaria angustifolia L. miodunka wąskolistna Boraginaceae +    x   

700 Pulmonaria obscura Dum. miodunka ćma Boraginaceae ++    x   

701 *Pulsatilla patens (L.) Miller sasanka otwarta Ranunculaceae +    x   

702 *Pulsatilla pratensis (L.) Miller sasanka łąkowa Ranunculaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

703 *Pyrola chlorantha Swartz gruszyczka średnia Pyrolaceae +    x   

704 *Pyrola minor L. gruszyczka mniejsza Pyrolaceae +    x   

705 *Pyrola rotundifolia L. gruszyczka okrągłolistna Pyrolaceae +  x  x   

706 Pyrus communis L. em Gaertner grusza pospolita Rosaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

707 Pyrus pyraster (L.) Burgsd. grusza polna Rosaceae ++    x   

708 
Quercus petraea (Mattuschka) 

Liebl. 
dąb bezszypułkowy Fagaceae +++    x   

709 Quercus robur L. dąb szypułkowy Fagaceae +++    x   

710 Quercus rubra L. dąb czerwony Fagaceae +    x   

711 Ranunculus acris L. s. str. jaskier ostry Ranunculaceae +++   x  x  

712 Ranunculus auricomus L. s. str. jaskier różnolistny Ranunculaceae +   x    

713 Ranunculus bulbosus L. jaskier bulwkowy Ranunculaceae ++   x    

714 Ranunculus flammula L. jaskier płomiennik Ranunculaceae +  x     

715 Ranunculus lanuginosus L. jaskier kosmaty Ranunculaceae ++    x   
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716 Ranunculus lingua L. jaskier wielki Ranunculaceae ++  x     

717 *Ranunculus polyanthemos L. jaskier wielokwiatowy Ranunculaceae ++    x   

718 Ranunculus repens L. jaskierr ozłogowy Ranunculaceae +++   x x x  

719 Ranunculus sceleratus L. jaskier jadowity Ranunculaceae ++ x  x    

720 Raphanus raphanistrum L. rzodkiew świrzepa Brassicaceae +     x  

721 Reseda lutea L. rezeda żółta Resedaceae +     x  

722 Rhamnus cathartica L. szakłak pospolity Rhamnaceae +    x   

723 
Rhinanthus serotinus (Schönh.) 

Oborný  
szelężnik większy Scrophulariaceae +   x    

724 *Rhynchospora alba (L.) Vahl przygiełka biała Cyperaceae ++  x     

725 Ribes alpinum L. porzeczka alpejska Grossulariaceae ++    x   

726 *Ribes nigrum L. porzeczka czarna Grossulariaceae ++    x   

727 Ribes rubrum L. porzeczka zwyczajna Grossulariaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

728 Ribes spicatum E. Robson porzeczka czerwona Grossulariaceae +    x   

729 Ribes uva-crispa L. porzeczka agrest Grossulariaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

730 Robinia pseudacacia L. robinia akacjowa Fabaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

731 Rorippa amphibia (L.) Besser rzepicha ziemnowodna Brassicaceae + x      

732 Rorippa palustris (L.) Besser rzepicha błotna Brassicaceae + x      

733 Rorippa sylvestris (L.) Besser rzepicha leśna Brassicaceae ++   x    

734 Rosa canina L. róża dzika Rosaceae ++    x   

735 Rosa rubiginosa L. róża rdzawa Rosaceae +    x   

736 Rosa rugosa Thunb. róża pomarszczona Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

737 Rosa sherardii Davies róża zapoznana Rosaceae ++    x   

738 Rubus caesius L. jeżyna popielica Rosaceae ++    x x  

739 Rubus idaeus L. malina właściwa Rosaceae +++    x   

740 Rubus laciniatus Willd. jeżyna wcinanolistna Rosaceae +    x   

741 Rubus nessensis W. Hall jeżyna wzniesiona Rosaceae ++    x   

742 *Rubus pedemontanus Pinkw. jeżyna Bellardiego Rosaceae ++    x   

743 Rubus plicatus W. et N. jeżyna fałdowana Rosaceae ++   x x   

744 Rubus saxatilis L. malina kamionka Rosaceae ++    x   

745 Rumex acetosa L. szczaw zwyczajny Polygonaceae +++   x    

746 Rumex acetosella L. szczaw polny Polygonaceae +++   x    

747 Rumex aquaticus L. szczaw wodny Polygonaceae ++ x      

748 Rumex crispus L. szczaw kędzierzawy Polygonaceae ++   x    

749 Rumex hydrolapathum Hudson szczaw lancetowaty Polygonaceae ++ x x     

750 Rumex obtusifolius L. szczaw tępolistny Polygonaceae ++   x x x  
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751 Rumex thyrsiflorus Fing. szczaw rozpierzchły Polygonaceae ++   x  x  

752 Sagina procumbens L. karmnik rozesłany Caryophyllaceae ++     x  

753 Sagina nodosa (L.) Fenzl karmnik kolankowaty Caryophyllaceae +   x    

754 Sagittaria sagittifolia L. strzałka wodna Alismataceae + x      

755 Salix alba L. wierzba biała Salicaceae +    x   

756 Salix aurita L. wierzba uszata Salicaceae ++  x  x   

757 Salix caprea L. wierzba iwa Salicaceae ++    x   

758 Salix cinerea L. wierzba szara Salicaceae +++  x  x   

759 Salix fragilis L. wierzba krucha Salicaceae ++   x x x  

760 *Salix myrsinifolia Salisb. wierzba czarniawa Salicaceae ++  x  x   

761 Salix pentandra L. wierzba pięciopręcikowa Salicaceae ++  x  x   

762 Salix purpurea L. wierzba purpurowa Salicaceae ++    x   

763 
Salix repens L. ssp. rosmarinifolia 

(L.) Hartm. 
wierzba rokita Salicaceae ++   x    

764 Salix triandra L. wierzba trójpręcikowa Salicaceae +    x   

765 Salix viminalis L. wierzba wiciowa Salicaceae +    x   

766 Sambucus nigra L. bez czarny Caprifoliaceae +++    x x  

767 Sambucus racemosa L. bez koralowy Caprifoliaceae ++    x   

768 *Sanguisorba minor Scop. s. str. krwiściąg mniejszy Rosaceae +   x    

769 *Sanguisorba officinalis L. krwiściąg lekarski Rosaceae +   x    

770 Sanicula europaea L. żankiel zwyczajny Apiaceae +    x   

771 Saponaria officinalis L. mydlnica lekarska Caryophyllaceae ++     x  

772 
Sarothamnus scoparius (L.) W. D. 

J. Koch 
żarnowiec miotlasty Fabaceae ++    x   

773 Saxifraga granulata L. skalnica ziarenkowata Saxifragaceae +   x    

774 *Saxifraga hirculus L. skalnica torfowiskowa Saxifragaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

775 *Saxifraga tridactylites L. skalnica trójpalczasta Saxifragaceae +   x  x  

776 *Scabiosa ochroleuca L. driakiew żółtawa Dipsacaceae +   x    

777 *Scheuchzeria palustris L. bagnica torfowa Scheuchzeriaceae ++  x     

778 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla oczeret jeziorny Cyperaceae ++ x      

779 
Schoenoplectus tabernaemontani 

(C. C. Gmelin) Palla 
oczeret Tabernemontana Cyperaceae + x      

780 Scirpus sylvaticus L. sitowie leśne Cyperaceae ++ x  x x   

781 Scleranthus annuus L. czerwiec roczny Caryophyllaceae +++     x  

782 Scleranthus perennis L. czerwiec trwały Caryophyllaceae ++   x    

783 *Scleranthus polycarpos L. czerwiec wieloowockowy Caryophyllaceae ++   x  x  
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784 Scorzonera humilis L. wężymord niski Asteraceae ++    x   

785 *Scorzonera purpurea L. s. str. wężymod stepowy Astreraceae     x  Gat. nie potwierdzony 

786 Scrophularia nodosa L. trędownik bulwiasty Scrophulariaceae ++    x   

787 Scrophularia umbrosa Dumort trędownik skrzydlasty Scrophulariaceae ++ x   x   

788 Scutellaria galericulata L. tarczyca pospolita Lamiaceae ++ x   x   

789 Secale cereale L. żyto zwyczajne Poaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

790 Sedum acre L. rozchodnik ostry Crassulaceae ++   x  x  

791 Sedum album L. rozchodnik biały Crassulaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

792 Sedum dasyphyllum rozchodnik gęstolistny Crassulaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

793 Sedum maximum (L.) Hoffm. rozchodnik wielki Crassulaceae ++   x x   

794 *Sedum villosum L. rozchodnik owłosiony Crassulaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

795 *Selinum carvifolia L. (L.) olszewnik kminkolistny Apiaceae ++   x    

796 *Senecio congestus (R. Br.) DC. starzec błotny Asteraceae + x      

797 Senecio jacobaea L. starzec Jakubek Asteraceae ++   x    

798 Senecio sylvaticus L. starzec leśny Asteraceae ++    x   

799 Senecio vernalis W. et K. starzec wiosenny Asteraceae ++   x  x  

800 Senecio viscosus L. starzec lepki Asteraceae ++     x  

801 Senecio vulgaris L.  starzec zwyczajny Asteraceae +     x  

802 *Serratula tinctoria L. sierpik barwierski Asteraceae ++   x x   

803 Seseli annuum L. żebrzyca roczna Apiaceae +   x    

804 Setaria viridis (L.) P.B. włośnica zielona Poaceae +++     x  

805 
*Silene nutans L. ssp. glabra (DC.) 

Rothm. 
lepnica zwisła gładka Caryophyllaceae +    x   

806 Silene nutans L. ssp. nutans lepnica zwisła typowa Caryophyllaceae ++    x   

807 *Silene otites (L.) Wibel lepnica wąskopłatowa Caryophyllaceae +   x    

808 Silene vulgaris (Moench) Garcke lepnica rozdęta Caryophyllaceae ++   x  x  

809 Sisymbrium officinale (L.) Scop. stulisz lekarski Brassicaceae ++     x  

810 Sium latifolium L. marek szerokolistny Apiaceae ++ x      

811 Solanum dulcamara L. psianka słodkogórz Solanaceae ++    x   

812 Solanum nigrum L. emend. Mill. psianka czarna Solanaceae ++    x x  

813 Solanum tuberosum L. psianka ziemniak Solanaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

814 Solidago canadensis L. nawłoć kanadyjska  Asteraceae +     x  

815 Solidago gigantea Aiton nawłoć późna Asteraceae ++    x x  

816 Solidago virgaurea L. s. str. nawłoć pospolita Asteraceae ++   x x   

817 Sonchus arvensis L. mlecz polny Asteraceae +++   x  x  

818 Sonchus asper (L.) Hill mlecz kolczasty Asteraceae ++     x  
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819 Sonchus oleraceus L. mlecz zwyczajny Asteraceae ++     x  

820 Sorbus aucuparia L. emend Hedl. jarząb pospolity Rosaceae +++    x   

821 *Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. jarząb szwedzki Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

822 Sparganium emersum Rehmann jeżogłówka pojedyncza Sparganiaceae + x      

823 
Sparganium erectum L. emend 

Rchb. s. str. 
jeżogłówka gałęzista Sparganiaceae ++ x      

824 *Sparganium minimum Wallr. jeżogłówka najmniejsza Sparganiaceae +  x     

825 Spergula arvensis L. sporek polny Caryophyllaceae ++     x  

826 Spergula morisonii Bor. sporek wiosenny Caryophyllaceae ++   x    

827 Spergularia rubra (L.) J. et C.Presl muchotrzew polny Caryophyllaceae +    x   

828 Spiraea ×pseudosalicifolia Silvers. tawuła nibywierzbolistna Rosaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

829 Stachys palustris L. czyściec błotny Lamiaceae ++   x    

830 Stachys sylvatica L. czyściec leśny Lamiaceae ++    x   

831 *Stellaria crassifolia Ehrh. gwiazdnica grubolistna Caryophyllaceae +  x     

832 Stellaria graminea L. gwiazdnica trawiasta Caryophyllaceae ++   x    

833 Stellaria holostea L. gwiazdnica wielkokwiatowa Caryophyllaceae +++    x   

834 Stellaria media (L.) Vill. gwiazdnica pospolita Caryophyllaceae +++     x  

835 Stellaria nemorum L. gwiazdnica gajowa Caryophyllaceae ++    x   

836 *Stellaria pallida (Dumort.) Piré gwiazdnica blada Caryophyllaceae +     x  

837 Stellaria palustris Retz. gwiazdnica błotna Caryophyllaceae ++  x x    

838 *Stellaria uliginosa Murray gwiazdnica bagienna Caryophyllaceae ++    x   

839 Stratioides aloides L. osoka aloesowata Hydrocharitaceae ++ x      

840 Succisa pratensis Moench czarcikęs łąkowy Dipsacaceae ++   x x   

841 *Swertia perennis L. niebielistka trwała Gentianaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

842 
Symphoricarpos albus (L.) S. F. 

Blake 
śnieguliczka biała Caprifoliaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

843 Symphytum officinale L. żywokost lekarski Boraginaneae +   x    

844 Syringa vulgaris L. lilak pospolity Oleaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

845 
Tanacetum parthenium (L.) 

Sch.Bip. 
wrotycz maruna Asteraceae +     x  

846 Tanacetum vulgare L. wrotycz pospolity Asteraceae ++     x  

847 
Taraxacum erythrospermum Andrz. 

ex Besser coll. 
mniszek drobny Asteraceae +     x  

848 Taraxacum officinale Weber coll. mniszek pospolity Asteraceae +++   x  x  

849 
*Taraxacum palustre (Lyons) 

Symons agg. 
mniszek błotny Asteraceae +   x    
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850 *Taxus baccata L. cis pospolity Taxaceae     x  Gat. nie potwierdzony 

851 Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br. chroszcz nagołodygowy Brassicaceae ++   x    

852 Thalictrum aquilegifolium L rutewka orlikolistna Ranunculaceae +   x x   

853 Thalictrum flavum L. rutewka żółta Ranunculaceae +   x    

854 Thalictrum lucidum L. rutewka wąskolistna Ranunculaceae +   x    

855 *Thalictrum minus L. ssp. minus rutewka mniejsza Ranunculaceae +   x x   

856 Thelypteris palustris Schott zachylnik błotny Thelypteridaceae ++ x   x   

857 *Thesium ebracteatum Hayne leniec bezpodkwiatkowy Santalaceae ++    x   

858 Thlaspi arvense L. tobołki polne Brassicaceae +++     x  

859 Thymus pulegioides L. macierzanka zwyczajna Lamiaceae ++   x    

860 Thymus serpyllum L. emend. Fr. macierzanka piaskowa Lamiaceae ++   x    

861 Tilia cordata Miller lipa drobnolistna Tiliaceae ++    x   

862 *Tilia platyphyllos Scop. lipa szerokolistna Tiliaceae +    x  Gat. niekiedy zdziczały 

863 *Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. kosatka kielichowa Liliaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

864 Torilis japonica (Houtt.) DC. kłobuczka pospolita Apiaceae ++     x  

865 Tradescantia virginiana trzykrotka Commelinaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

866 Tragopogon dubius Scop. kozibród wielki Asteraceae +     x  

867 Tragopogon orientalis L. kozibród wschodni Asteraceae +   x    

868 Tragopogon pratensis L. s. str. kozibród łąkowy Asteraceae ++   x    

869 Trientalis europaea L. siódmaczek leśny Primulaceae +++    x   

870 Trifolium alpestre L. koniczyna dwuklosowa Fabaceae ++    x   

871 Trifolium arvense L. koniczyna polna Fabaceae ++   x  x  

872 Trifolium aureum Poll. koniczyna złocistożółta Fabaceae +    x   

873 Trifolium campestre Schreber koniczyna óżnoogonkowa Fabaceae ++   x    

874 Trifolium dubium Sibth. koniczyna drobnogłówkowa Fabaceae ++   x    

875 *Trifolium fragiferum L. koniczyna rozdęta Fabaceae +   x    

876 Trifolium hybridum L. koniczyna białoróżowa Fabaceae ++   x    

877 Trifolium medium L. koniczyna pogięta Fabaceae ++   x    

878 *Trifolium montanum L. koniczyna pagórkowa Fabaceae +    x   

879 Trifolium pratense L. koniczyna łąkowa Fabaceae ++   x  x  

880 Trifolium repens L. koniczyna biała Fabaceae +++   x  x  

881 *Trifolium rubens L. koniczyna długoklosowa Fabaceae +    x   

882 Triglochin palustre L. świbka błotna Juncaginaceae ++  x     

883 *Trisetum flavescens (L.) P. B. konietlica łąkowa Poaceae ++   x    

884 *Trisetum sibiricum Rupr. konietlica syberyjska Poaceae +  x x    
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885 Triticum aestivum L. pszenica zwyczajna Poaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

886 *Trollius europaeus L. pełnik europejski Ranunculaceae +   x x   

887 Tussilago farfara L. podbiał pospolity Asteraceae ++     x  

888 Typha angustifolia L. pałka wąskolistna Typhaceae ++ x      

889 Typha latifolia L. pałka szerokolistna Typhaceae ++ x x     

890 Ulmus glabra Hudson wiąz górski Ulmaceae ++    x   

891 *Ulmus laevis Pall. wiąz szypułkowy Ulmaceae ++    x   

892 
*Ulmus minor Miller emend. 

Richens 
wiąz pospolity Ulmaceae +    x   

893 Urtica dioica L. pokrzywa zwyczajna Urticaceae +++   x x x  

894 Urtica urens L. pokrzywa żagawka Urticaceae +     x  

895 *Utricularia australis R. Br. pływacz zachodni Lentibulariaceae +  x     

896 *Utricularia intermedia Hayne pływacz średni Lentibulariaceae +  x     

897 *Utricularia minor L. pływacz drobny Lentibulariaceae +  x     

898 *Utricularia vulgaris L. pływacz zwyczajny Lentibulariaceae ++ x x     

899 *Vaccinium myrtillus L. borówka czarna Ericaceae +++    x   

900 *Vaccinium uliginosum L. borówka bagienna Ericaceae +    x   

901 Vaccinium vitis-idaea L. borówka brusznica Ericaceae ++    x   

902 *Valeriana dioica L. s. str. kozłek dwupienny Valerianaceae ++  x  x   

903 Valeriana officinalis L. kozłek lekarski Valerianaceae +   x    

904 *Valerianella dentata (L.) Pollich roszpunka ząbkowana Valerianaceae +     x  

905 Verbascum densiflorum Bertol. dziewanna wielkokwiatowa Scrophulariaceae ++   x  x  

906 Verbascum nigrum L. dziewanna pospolita Scrophulariaceae ++    x   

907 Verbascum phlomoides L. dziewanna kutnerowata Scrophulariaceae ++     x  

908 Verbascum thapsus L. dziewanna drobnokwiatowa Scrophulariaceae +     x  

909 Veronica agrestis L. przetacznik rolny Scrophulariaceae ++     x  

910 Veronica anagallis-aquatica L. przetacznik bobownik Scrophulariaceae ++ x      

911 Veronica arvensis L. przetacznik polny Scrophulariaceae ++   x  x  

912 Veronica beccabunga L. przetacznik bobowniczek Scrophulariaceae ++ x      

913 Veronica chamaedrys L. s. str. przetacznik ożankowy Scrophulariaceae +++   x x x  

914 Veronica dillenii Crantz przetacznik Dillena Scrophulariaceae ++   x    

915 Veronica hederifolia L. s.l. przetacznik bluszczykowy Scrophulariaceae ++   x  x  

916 *Veronica longifolia L. przetacznik długolistny Scrophulariaceae +   x    

917 Veronica officinalis L. przetacznik leśny Scrophulariaceae ++    x   

918 Veronica persica Poir. przetacznik perski Scrophulariaceae +     x  

919 Veronica scutellata L. przetacznik błotny Scrophulariaceae +  x     
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920 Veronica serpyllifolia L. przetacznik macierzankowy Scrophulariaceae ++   x    

921 *Veronica spicata L. przetacznik kłosowy Scrophulariaceae +   x    

922 *Veronica teucrium L. przetacznik pagórkowy Scrophulariaceae +    x   

923 Veronica triphyllos L. przetacznik trójlistkowy Scrophulariaceae +++     x  

924 Veronica verna L. przetacznik  wiosenny Scrophulariaceae ++   x    

925 *Viburnum opulus L. kalina koralowa Caprifoliaceae ++    x   

926 Vicia angustifolia L. wyka wąskolistna Fabaceae ++     x  

927 Vicia cassubica L. wyka kaszubska Fabaceae ++    x   

928 Vicia cracca L. wyka ptasia Fabaceae +++   x x   

929 Vicia grandiflora Scop. wyka brudnożółta Fabaceae ++   x  x  

930 Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray wyka drobnokwiatowa Fabaceae ++   x  x  

931 Vicia sepium L. wyka płotowa Fabaceae ++   x x   

932 *Vicia sylvatica L. wyka leśna Fabaceae ++    x   

933 Vicia tetrasperma (L.) Schreber wyka czteronasienna Fabaceae ++     x  

934 Vicia villosa Roth wyka kosmata Fabaceae ++     x  

935 *Vinca minor L. barwinek pospolity Apocynaceae +    x   

936 *Vincetoxicum hirundinaria Med. ciemiężyk białokwiatowy Asclepiadaceae ++    x   

937 Viola arvensis Murray fiołek polny Violaceae +++   x  x  

938 Viola canina L. s. str. fiołek psi Violaceae ++    x   

939 *Viola epipsila Ledeb.  fiołek torfowy Violaceae   x    Gat. nie potwierdzony 

940 *Viola mirabilis L. fiołek przedziwny Violaceae +    x   

941 Viola odorata L. fiołek wonny Violaceae +    x   

942 Viola palustris L. fiołek błotny Violaceae ++  x  x   

943 
Viola reichenbachiana Jordan ex 

Boreau 
fiołek leśny Violaceae ++    x   

944 Viola riviniana Rchb. fiołek Rivina Violaceae ++    x   

945 *Viola rupestris F. W. Schmidt fiołek skalny Violaceae +    x   

946 Viola tricolor L. s. str. fiołek trójbarwny Violaceae +     x  

947 Viola ×ruprechtiana Borbás fiołek  Violaceae +    x   

948 Viscaria vulgaris Röhl. smółka pospolita Caryophyllaceae ++   x x   

949 Viscum album L. jemioła pospolita Loranthaceae ++    x   

950 Vitis vinifera L. winorośl właściwa Vitaceae +     x Gat. niekiedy zdziczały 

951 
*Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 

Wimm. 
wolffia bezkorzeniowa Lemnaceae + x      
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* - Gatunek chroniony, rzadki i zagrożony (patrz tabela 5) 

 

Częstość występowania:      +  - rzadko 

     ++ - często 

    +++  - pospolicie  
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4.1.2. Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki flory naczyniowej 

Flora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego liczy ponad 950 gatunków. 

Zestawiono łącznie 951 taksonów (Tabela 4), występujących zarówno dawniej, jak i obecnie. 

Jest to zatem tzw. flora ogólna. Natomiast flora współczesna, bez gatunków nie 

potwierdzonych po 1990 roku, liczy 923 gatunki. W składzie flory uwzględnione są również 

gatunki uprawiane, ale wykazujące tendencje do spontanicznego występowania na innych 

siedliskach, albo też pojawiające się na nich efemerycznie.  

Wyjątkowo bogata jest lista taksonów roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych 

(Tabela 5). Liczy ona 268 gatunków. Wśród nich szczególnie cenne są gatunki chronione. 

Ogółem stwierdzono 95 gatunków naczyniowych chronionych, w tym 80 objętych ochroną 

ścisłą, a 15 – ochroną częściową. W grupie roślin naczyniowych pod ochroną ścisłą aktualnie 

występuje 57 gatunków, natomiast 23 gatunki najprawdopodobniej wymarły juz na tym 

terenie. Wszystkie gatunki chronione częściowo są aktualnie notowane. 

Należy podkreślić, że znaczna część gatunków chronionych ma na terenie parku wiele 

stanowisk, a na niektórych występuje obficie. Do tych gatunków należy m.in. widłak 

jałowcowaty Lycopedium annotinum i w. goździsty L. clavatum, rosiczka okrągłolistna 

Drosera rotundifolia, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, lilia złotogłów Lilium 

martagon, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata i k. plamista D. majalis, paprotka 

zwyczajna Polypodium vulgare, kopytnik pospolity Asarum europaeum, pierwiosnek lekarski 

Primula veris, przytulia wonna Galium odoratum, konwalia majowa Convallaria majalis i 

turówka leśna Hierochloë australis. 

Dużą wartość dla omawianej flory mają taksony objęte konwencjami 

międzynarodowymi. Na terenie parku zanotowano łącznie 8 gatunków z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej, przy czym tylko 4 ma tu aktualnie swoje stanowiska. Są to: sasanka 

otwarta Pulsatilla patens, leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, lipiennik Loesela 

Liparis loeselii i starodub łąkowy Ostericum palustre, przy czym dwa pierwsze są dość częste 

na terenie parku, znane nie tylko z pojedynczych stanowisk. Konwencją Berneńską objętych 

jest natomiast 6 gatunków, wśród nich nie potwierdzone są 2 gatunki.  

Specyfiką omawianej flory jest występowanie gatunków reliktowych, w tym reliktów 

glacjalnych.  Zanotowano łącznie 16 gatunków reliktowych, z których 8 rośnie jeszcze 

obecnie, głównie na torfowiskach, rzadziej w lasach. Do aktualnie występujących reliktów 

glacjalnych należą: bażyna czarna Empetrum nigrum, gwiazdnica grubolistna Stellaria 

crassifolia, zimoziół północny Linnaea borealis, turzyca strunowa Carex chordorrhiza, 

konietlica syberyjska Trisetum sibiricum, arnika górska Arnica montana, bagno zwyczajne 
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Ledum palustre i trzcinnik prosty Calamagrostis stricta. Są to gatunki zwykle niezmiernie 

rzadkie i silnie zagrożone. Jedynie 3 ostatnie z wymienionych wyżej są znane z większej 

liczby stanowisk.  

W liczne grupie taksonów rzadkich i zagrożonych znajdują się gatunki typowe dla 

różnych siedlisk. Wśród nich jest wiele chronionych. Znacznie zagrożone są borealne gatunki 

torfowiskowe, głównie ze względu na obniżanie się poziomu wody i naturalną sukcesję 

roślinności, zwykle wskutek zaniechania użytkowania. Jest to m.in. wymieniona wyżej 

reliktowa gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia, bagnica torfowa Scheuchzeria 

palustris, przygiełka biała Rhynchospora alba, lipiennik Loesela Liparis loeselii i inne. 

Rzadkie, zagrożone i chronione gatunki borealne występują też w wilgotnych lasach (np. 

wroniec widlasty Huperzia selago) i na łąkach (np. goździk pyszny Dianthus superbus).  

Do roślin zagrożonych należy zaliczyć światłolubne i ciepłolubne gatunki elementu 

pontyjskiego. Są to głównie rośliny dąbrów świetlistych, muraw kserotermicznych i widnych 

okrajków leśnych. Do tej grupy należy m.in. chroniony leniec bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum, jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, traganek piaskowy 

Astragalus arenarius, wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris, gorysz siny Peucedanum 

cervaria, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, marzanka barwierska Asperula tinctoria i 

ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria. Sukcesywne wkraczanie i rozrastanie 

się drzew i krzewów liściastych ogranicza możliwości rozwoju tych roślin. Na skutek 

zacieniania zanikają też sasanka otwarta Pulsatilla patens i pluskwica europejska Cimicifuga 

europaea, reprezentujące element południowosyberyjski. 

Interesującymi gatunkami rzadkimi i zagrożonymi są przedstawiciele elementu 

atlantyckiego. Są to m.in. kłoć wiechowata Cladium mariscus (gatunek szuwarowy), chroszcz 

nagołodygowy Teesdalea nudicaulis (typowy dla pionierskich muraw napiaskowych) i 

wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris (roślina torfowisk i łąk).  

 Na szczególną uwagę zasługuje ponadto grupa gatunków górskich, reprezentująca 

element środkowoeuropejski. Przyjmując aktualne kryteria wyróżniania tej grupy (Zając 

1996) stwierdzono na terenie parku 14 gatunków górskich, w tym 11 rosnących obecnie. Z 

najbardziej interesujących roślin należy wymienić czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, 

masowo rosnący w runie grądów niskich i łęgów w okolicy Górzna. Do tej grupy należy 

również arnika górska Arnica montana, spotykana na skrajach świetlistych dąbrów i  borów 

mieszanych na południe od Lidzbarka. Pozostałe gatunki górskie to kokoryczka okółkowa 

Polygonatum verticillatum, przytulia hercyńska Galium saxatile, skrzyp olbrzymi Equisetum 

telmateia, wroniec widlasty Huperzia selago, tajęża jednostronna Goodyera repens, olsza 
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szara Alnus incana, bez koralowy Sambucus racemosa, jodła pospolita Abies alba i porzeczka 

alpejska Ribes alpinum. 
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Tabela 5. Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki flory naczyniowej 

 

Nr 

kolej-

ny 

Gatunek Rodzina 

Kategoria 

zagrożenia 
Ochrona 

gatunkowa, 

Konwencja 

Berneńska, 

Natura 2000 

Źródło informacji 
Uwagi 

 
K-P PG W P 

1.  Abies alba – jodła pospolita Pinaceae   VU   T. Załuski mat niepubl.  
Gat. górski 

gat. zawleczony 

2.  
Achillea pannonica – krwawnik 

pannoński 
Asteraceae  NT    Załuski 1988  

3.  Actaea spicata – czerniec gronkowy Ranunculaceae  LC LC   
Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1998, 

Paszek 2002 
 

4.  
Adenophora lilifolia – dzwonecznik 

wonny 
Campanulaceae I RE CR E CH*, N Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony 

5.  
Alchemilla acutiloba – przywrotnik 

ostroklapowy 
Rosaceae R VU EN   Gawenda-Kempczyńska 2003   

6.  
Alchemilla gracilis – przywrotnik 

połyskujący 
Rosaceae   VU   Gawenda-Kempczyńska 2003  

7.  
Alchemilla monticola – 

przywrotnik pasterski 
Rosaceae   VU   Załuski 1981, Paszek 2002  

8.  
Alchemilla plicata – przywrotnik 

płaskolistny 
Rosaceae I EN EN   Paszek 1997  

9.  
Alchemilla propinqua – 

przywrotnik jasny 
Rosaceae I VU EN   Paszek 1997  

10.  
Alisma lanceolatum – żabieniec 

lancetowaty 
Alismataceae  VU VU V  Załuski 1988  

11.  
Allium ursinum – czosnek 

niedźwiedzi 
Alliaceae R VU EN [V] ch 

Czubiński 1948, Kępczyński, Załuski 

1987, Gawenda-Kempczyńska 2003, 

Nowacka 2009 

Gat. górski 

12.  Alnus incana – olsza szara Betulaceae      T. Załuski mat. niepubl. Gat. górski 

13.  
Andromeda polifolia –  

modrzewnica pospolita 
Ericaceae  NT VU   Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1993   

14.  
Anemone sylvestris – zawilec 

wielkokwiatowy 
Ranunculaceae  RE EN  CH* Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony 
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15.  
Antennaria dioica – ukwap 

dwupienny 
Asteraceae  VU EN   Załuski 1988  

16.  Anthemis ruthenica – rumian ruski Asteraceae  DD    Załuski 1988  

17.  Aquilegia vulgaris – orlik pospolity Ranunculaceae V VU VU  CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998, 

Kochańska 2001, Paszek 2002 

 

18.  
Arctium nemorosum – łopian 

gajowy 
Asteraceae  LC LC   Ejankowski 2000  

19.  
Arctostaphylos uva-ursi – mącznica 

lekarska 
Ericaceae  NT LC  CH Kępczyński, Załuski 1986, Paszek 2002   

20.  Arnica montana – arnika górska Asteraceae  RE VU V CH* 

Czubiński 1948, Kacprzak 1991, 

Kochańska 2001, Lewicka 2009, T. 

Załuski mat niepubl. 

Relikt glacjalny 

Gat. górski 

21.  
Asarum europaeum L. – kopytnik 

pospolity 
Aristolochiaceae  NT   ch 

Kępczyński, Załuski 1987, Paszek 1997, 

Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1998 
 

22.  
Asperugo procumbens – lepczyca 

rozesłana 
Boraginaceae  NT    W. Ejankowski mat. niepubl.  

23.  
Asperula tinctoria – marzanka 

barwierska 
Rubiaceae  CR VU V  Czubiński 1948, Kacprzak 1991  

24.  
Asplenium trichomanes L. – 

zanokcica skalna 
Aspleniaceae I EN EN   Czubiński 1948 

Gat. nie potwierdzony 

25.  Aster amellus – aster gawędka Asteraceae V VU EN  CH Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony 

26.  
Astragalus arenarius – traganek 

piaskowy 
Fabaceae  LC    Paszek 1997  

27.  Avenula pratensis – owsica łąkowa Poaceae V VU LC   T. Załuski mat niepubl.  

28.  
Barbarea stricta – gorczycznik 

prosty 
Brassicaceae  LC      

29.  
Betonica officinalis – bukwica 

zwyczajna 
Lamiaceae  NT VU   Kacprzak 1991, Kochańska 2001  

30.  Betula humilis – brzoza niska Betulaceae V EN CR V CH* Czubiński 1948 
Gat. nie potwierdzony 

Relikt glacjalny 

31.  
Botrychium lunaria – podejźrzon 

księżycowy 
Ophioglossaceae  VU EN V CH* 

Czubiński 1948, A. M. Iglińska mat. 

niepubl. 
 

32.  
Botrychium matricariifolium – 

podejźrzon marunowy 
Ophioglossaceae R CR EN E CH* Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony 

33.  
Botrychium multifidum – 

podejźrzon rutolistny 
Ophioglossaceae I EN CR E CH* Czubiński 1948, Załuski, Paszek 2002  

34.  Bromus secalinus – stokłosa żytnia Poaceae  NT VU V  T. Załuski mat niepubl.  

35.  
Calamagrostis stricta (C. neglecta) 

– trzcinnik prosty 
Poaceae   VU   Załuski 1988 Relikt glacjalny 
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36.  
Callitriche cophocarpa (C. 

polymorpha) – rzęśl długoszyjkowa 
Callitrichaceae  NT    Paszek 1997  

37.  
Campanula latifolia – dzwonek 

szerokolistny 
Campanulaceae R NT LC V CH Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1998  

38.  
Cardamine impatiens – rzeżucha 

niecierpkowa 
Brassicaceae I DD VU   T. Załuski mat niepubl.  

39.  Carex cespitosa  – turzyca darniowa Cyperaceae  NT    Załuski 1988  

40.  
Carex chordorrhiza – turzyca 

strunowa 
Cyperaceae V EN CR V CH Załuski 1981, Kępczyński, Załuski 1986,  Relikt glacjalny 

41.  Carex diandra – turzyca obła Cyperaceae  NT LC   Kępczyński, Załuski 1987  

42.  Carex dioica – turzyca dwupienna Cyperaceae V VU EN V  Załuski 1988,   

43.  
Carex distans – turzyca 

odległokłosa 
Cyperaceae  VU    Załuski 1988  

44.  
Carex disticha – turzyca 

dwustronna 
Cyperaceae  NT    Załuski 1988  

45.  Carex flacca – turzyca sina Cyperaceae  NT    Załuski 1988  

46.  
Carex lepidocarpa – turzyca 

łuszczkowata 
Cyperaceae  LC LC   Załuski 1981  

47.  Carex limosa – turzyca bagienna Cyperaceae V NT VU V CH Załuski 1987, 1988, 1993  

48.  
Carex montana – turzyca 

pagórkowa 
Cyperaceae  NT    

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988, 

Kacprzak 1991, Paszek 2002 
 

49.  
Carex tomentosa – turzyca 

filcowata 
Cyperaceae I DD VU   Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony  

50.  
Carlina acaulis ssp. acaulis – 

dziewięćsił bezłodygowy 
Asteraceae V VU EN  CH Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony  

51.  
Catabrosa aquatica – brodobrzanka 

wodna 
Poaceae  VU VU   Załuski 1988  

52.  
Centaurea phrygia – chaber 

austriacki 
Asteraceae I  DD   Czubiński 1948, T. Załuski mat niepubl.  

53.  
Centaurium erythraea – centuria 

pospolita 
Gentianaceae     CH Załuski 1988  

54.  
Cephalanthera rubra – buławnik 

czerwony 
Orchidaceae E EN EN E CH Czubiński 1948, baza danych GLPK  

55.  
Cerastium macrocarpum – 

rogownica wielkoowockowa 
Caryophyllaceae  DD DD   Załuski i in. 2005  

56.  
Ceratophyllum submersum – 

rogatek krótkoszyjkowy 
Ceratophyllaceae  VU    Paszek 1997  

57.  
Chaenorhinum minus – lniczka 

mała 
Scrophulariaceae  NT    Puchałka 2004  
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58.  
Chamaecytisus ratisbonensis – 

szczodrzeniec rozesłany 
Fabaceae V EN    

Czubiński 1948, Kacprzak 1991, Paszek 

2002  
 

59.  
Chenopodium bonus-henricus – 

komosa strzałkowata 
Chenopodiaceae  LC NT   Załuski 1988  

60.  
Chenopodium glaucum – komosa 

sina 
Chenopodiaceae  NT    T. Załuski mat niepubl.  

61.  
Chimaphila umbellata – pomocnik 

baldaszkowy 
Pyrolaceae  NT LC  CH Paszek 1997, 2005  

62.  
Cimicifuga europaea – pluskwica 

europejska 
Ranunculacee V EN EN  CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998, 

Kochańska 2001, Paszek 2002  

 

63.  
Circaea intermedia – czartawa 

pośrednia 
Onagraceae R DD VU   Kępczyński, Załuski 1987  

64.  
Cladium mariscus – kłoć 

wiechowata 
Cyperaceae V NT LC  CH Czubiński 1948, Załuski 1987  

65.  
Conium maculatum – szczwół 

plamisty 
Apiaceae  LC    Załuski 1988, Ejankowski 2000  

66.  
Convallaria majalis – konwalia 

majowa 
Convallariaceae     ch 

Żuk 1979, Kępczyński, Załuski 1987, 

Kacprzak 1991, Paszek 1997, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998, 

Kochańska 2001 

 

67.  
Corallorhiza trifida – żłobik 

koralowy 
Orchidaceae E EN CR V CH Załuski 1995  

68.  
Corispermum leptopterum – 

wrzosowiec cienkoskrzydełkowy 
Chenopodiaceae  DD    Paszek 1997  

69.  Corydalis cava – kokorycz pusta Fumariaceae R NT    
Kępczyński, Załuski 1987, Gawenda-

Kempczyńska 2003 
 

70.  
Corydalis intermedia – kokorycz 

wątła 
Fumariaceae   LC   Kępczyński, Załuski 1987, Paszek 1997  

71.  Corydalis solida – kokorycz pełna Fumariaceae R NT EN   Czubiński 1948  

72.  Crepis mollis – pępawa miękka Asteraceae R DD EN   Załuski 1981, 1988  

73.  
Crepis praemorsa – pępawa 

różyczkolistna 
Asteraceae V EN EN   Czubiński 1948, Przewodowska 2004  

74.  
Cuscuta epithymum – kanianka 

macierzankowa 
Convolvulaceae  VU LC   Załuski 1988  

75.  
Cuscuta europaea – kanianka 

pospolita 
Cuscutaceae  NT    Załuski 1988  

76.  Cyperus fuscus – cibora brunatna Cyperaceae  VU    Kępczyński, Załuski 1986  

77.  
Cypripedium calceolus – obuwik 

pospolity 
Orchidaceae V EN CR V CH*, B, N 

Czubiński 1948, Kępczyński, Załuski 

1987 
Gat. nie potwierdzony 
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78.  
Cystopteris fragilis – paprotnica 

krucha 
Woodsiaceae  LC LC   Załuski 1988  

79.  
Dactylorhiza fuchsii – kukułka 

Fuchsa 
Orchidaceae V VU EN V CH* 

Kępczyński, Załuski 1986, 1987, 

Gawenda-Kempczyńska 2003 
 

80.  

Dactylorhiza incarnata (Orchis 

incarnata) – kukułka (storczyk) 

krwista 

Orchidaceae  VU LC  CH* Załuski 1981, 1995  

81.  
Dactylorhiza majalis – kukułka 

szerokolistna 
Orchidaceae  NT LC  CH* 

Załuski 1981, 1995, Gawenda-

Kempczyńska 2003,  
 

82.  
Daphne mezereum – wawrzynek 

wilczełyko 
Thymelaeaceae  LC LC  CH 

Kępczyński, Załuski 1986, 1987, Paszek 

1997, Gawenda-Kempczyńska 2003 
 

83.  
Dianthus arenarius – goździk 

piaskowy 
Caryophyllaceae  VU LC  CH Kępczyński, Załuski 1986  

84.  
Dianthus carthusianorum – goździk 

kartuzek 
Caryophyllaceae      T. Załuski mat niepubl.  

85.  
Dianthus deltoides – goździk 

kropkowany 
Caryophyllaceae        

86.  
Dianthus superbus – goździk 

pyszny 
Caryophyllaceae V EN LC V  Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988  

87.  
Digitalis grandiflora – naparstnica 

zwyczajna 
Scrophulariaceae  NT   CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998 
 

88.  
Digitaria sanguinalis – palusznik 

krwawy 
Poaceae  NT    T. Załuski mat niepubl.  

89.  
Diphasiastrum complanatum – 

widlicz spłaszczony 
Lycopodiaceae  VU VU  CH Paszek 1997, 2005  

90.  
Diphasiastrum tristachyum – 

widlicz cyprysowy 
Lycopodiaceae V VU CR V CH Paszek 2005  

91.  
Dracocephalum ruyschiana – 

pszczelnik wąskolistny 
Lamiaceae I CR CR E CH Czubiński 1948, Załuski 1988 Gat. nie potwierdzony   

92.  
Drosera anglica – rosiczka 

długolistna 
Droseraceae V VU VU E CH Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony 

93.  
Drosera rotundifolia – rosiczka 

okrągłolistna 
Droseraceae V  LC V CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1987, 

1988, 1993, Paszek 2005 
 

94.  
Dryopteris cristata – nerecznica 

grzebieniasta 
Dryopteridaceae V NT VU V  Kępczyński, Załuski 1986, Paszek 2005  

95.  
Eleocharis acicularis – ponikło 

igłowate 
Cyperaceae  VU    Załuski 1988  

96.  
Eleocharis mamillata – ponikło 

sutkowate 
Cyperaceae R VU CR   Wojtania 2003, T. Załuski mat niepubl.  

97.  
Eleocharis quinqueflora – ponikło 

skąpokwiatowe 
Cyperaceae I VU VU   Załuski 1988  
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98.  
Elsholtzia ciliata – marzymięta 

grzebieniasta 
Lamiaceae  DD    Paszek 2002  

99.  Empetrum nigrum – bażyna czarna Empetraceae R  CR [V]  Czubiński 1948, I. Paszek mat. niepubl.  Relikt glacjalny 

100.  
Epilobium obscurum – 

wierzbownica rózgowata 
Onagraceae R NT LC   Gawenda-Kempczyńska 2003  

101.  
Epipactis atrorubens – kruszczyk 

rdzawoczerwony 
Orchidaceae  VU CR  CH Czubiński 1948, Żuk 1979, Załuski 1988  

102.  
Epipactis helleborine – kruszczyk 

szerokolistny 
Orchidaceae     CH 

W. Ejankowski mat. niepubl, Kaletowski 

2005 
 

103.  
Epipactis palustris – kruszczyk 

błotny 
Orchidaceae V VU LC V CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988, 

Załuski i in. 2005 
 

104.  
Equisetum telmateia – skrzyp 

olbrzymi 
Equisetaceae R NT LC  CH W. Ejankowski mat niepubl. Gat. górski 

105.  Erica tetralix – wrzosiec bagienny  Ericaceae  VU CR [V] CH Rosenbohm 1911, Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony   

106.  
Eriophorum latifolium – wełnianka 

szerokolistna 
Cyperaceae V EN VU   

Załuski 1981, Gawenda-Kempczyńska 

2003 
 

107.  
Eriophorum vaginatum – wełnianka 

pochwowata 
Cyperaceae   VU   Załuski 1993  

108.  
Euonymus verrucosa – trzmielina 

brodawkowata 
Celastraceae  NT LC   

Paszek 1997, 2002, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998  
 

109.  
Euphrasia nemorosa – świetlik 

gajowy 
Scrophulariaceae  NT VU     

110.  
Euphrasia rostkoviana – świetlik 

łąkowy 
Scrophulariaceae  VU    Załuski 1981  

111.  
Filipendula vulgaris – wiązówka 

bulwkowa 
Rosaceae  VU    Załuski 1988  

112.  
Fragaria moschata – poziomka 

wysoka 
Rosaceae R VU VU   T. Załuski mat niepubl.  

113.  
Fragaria viridis – poziomka 

twardawa 
Rosaceae  NT    Załuski 1981, Paszek 2002  

114.  Frangula alnus – kruszyna pospolita Rhamnaceae     ch 
Kępczyński, Załuski 1987, Paszek 1997, 

Gawenda-Kempczyńska 2003 
 

115.  Galium odoratum – przytulia wonna Rubiaceae     ch Kępczyński, Załuski 1987  

116.  
Galium saxatile – przytulia 

hercyńska 
Rubiaceae R   [V]  T. Załuski mat niepubl. Gat. górski 

117.  
Galium schultesii – przytulia 

Schultesa 
Rubiaceae R NT LC   T. Załuski mat niepubl.  

118.  Galium sylvaticum – przytulia leśna Rubiaceae R VU LC   Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony  

119.  
Genista tinctoria – janowiec 

barwierski 
Fabaceae  NT    

Kacprzak 1991, Kochańska 2001, Paszek 

2002 
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120.  
Geranium sanguineum – bodziszek 

czerwony 
Geraniaceae  NT    

Kacprzak 1991, Kochańska 2001, Paszek 

2002 
 

121.  
Geranium sylvaticum – bodziszek 

leśny 
Geraniaceae V NT VU   

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988, 

Paszek 2002 
 

122.  Gladiolus paluster – mieczyk błotny Iridaceae I RE EX E CH*, N Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony  

123.  
Glyceria declinata – manna 

długoząbkowa 
Poaceae R DD EN   Załuski 1988, T. Załuski mat niepubl.  

124.  Glyceria nemoralis – manna gajowa Poaceae R NT EN   
Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1998, 

Gawenda-Kempczyńska 2003 
 

125.  
Goodyera repens – tajęża 

jednostronna 
Orchidaceae R NT EN [E] CH 

Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1984-

85 
Gat. górski 

126.  
Gymnadenia conopsea – gółka 

długoostrogowa 
Orchidaceae I CR E  CH* Czubiński 1948 

Gat. nie potwierdzony 

Gat. górski 

127.  
Gypsophila muralis – łyszczec 

polny 
Caryophyllaceae  VU    T. Załuski mat niepubl.  

128.  Hedera helix – bluszcz pospolity Araliaceae     ch 
Kępczyński, Załuski 1987, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998 
 

129.  
Helianthemum nummularium ssp. 

obscurum – posłonek rozesłany 

pospolity 

Cistaceae  VU VU   Sokołowska 1999  

130.  
Helichrysum arenarium – kocanki 

piaskowe 
Asteraceae     ch Paszek 1997  

131.  
Hepatica nobilis – przylaszczka 

pospolita 
Ranunculaceae     CH 

Kępczyński, Załuski 1987, Paszek 1997, 

Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1998, 

Gawenda-Kempczyńska 2003 

 

132.  
Hieracium caespitosum – 

jastrzębiec łąkowy 
Asteraceae  VU    Załuski 1988  

133.  
Hieracium cymosum – jastrzębiec 

wierzchotkowy 
Asteraceae V DD DD   W. Ejankowski mat niepubl.   

134.  
Hieracium flagellare – jastrzębiec 

rozłogowy 
Asteraceae  DD DD   Załuski 1988  

135.  
Hieracium floribundum – 

jastrzębiec kwiecisty 
Asteraceae  DD DD   Załuski 1988  

136.  
Hieracium piloselloides – 

jastrzębiec wysoki 
Asteraceae  DD      

137.  
Hierochloë australis – turówka 

leśna 
Poaceae R VU CR V ch 

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988, 

Kacprzak 1991, Kochańska 2001, Załuski 

i in. 2007 

 

138.  Huperzia selago – wroniec widlasty Huperziaceae R NT EN [V] CH 

Czubiński 1948, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998, Paszek 

2005, T. Załuski mat. niepubl. 

Gat. górski 
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139.  
Hypericum montanum – dziurawiec 

skąpolistny 
Hypericaceae R     

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988, 

Paszek 2002 
 

140.  
Hypochoeris glabra – prosienicznik 

gładki 
Asteraceae V VU    Paszek 1997  

141.  
Hypochoeris maculata – 

prosienicznik plamisty 
Asteraceae V VU VU   Kacprzak 1991  

142.  Inula hirta – oman szorstki Asteraceae V VU CR   Kacprzak 1991  

143.  Inula salicina – oman wierzbolistny Asteraceae V VU LC   Paszek 2002  

144.  
Jovibarba sobolifera – rojownik 

pospolity 
Crassulaceae  EN VU  CH Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony  

145.  Juncus bulbosus – sit drobny Juncaceae  NT    Kępczyński, Załuski 1993, Paszek 2005  

146.  Koeleria grandis – strzęplica polska Poaceae  EN EN   Kacprzak 1991  

147.  
Laserpitium latifolium – okrzyn 

szerokolistny 
Apiaceae I EN EN   Żuk 1979, Kępczyński, Załuski 1986  

148.  
Laserpitium prutenicum – okrzyn 

łąkowy 
Apiaceae E EN VU   

Kępczyński, Załuski 1986, Kacprzak 

1991 
 

149.  
Lathyrus montanus – groszek 

skrzydlasty 
Fabaceae   LC   Załuski 1988  

150.  Ledum palustre – bagno zwyczajne Ericaceae   VU  CH 
Kępczyński, Załuski 1986, 1993, Załuski 

1993  
Relikt glacjalny 

151.  
Leersia oryzoides – zamokrzyca 

ryżowa 
Poaceae R VU VU   Załuski 1988, T. Załuski mat niepubl.  

152.  Lemna gibba – rzęsa garbata Lemnaceae  NT    Załuski 1988  

153.  
Lepidium densiflorum – pieprzyca 

gęstokwiatowa 
Brassicaceae  NT    Puchałka 2004  

154.  Libanotis pyrenaica – oleśnik górski Apiaceae  NT LC   T. Załuski mat niepubl.  

155.  
Lilium bulbiferum – lilia 

bulwkowata 
Liliaceae    R CH*  gat. zdziczały 

156.  Lilium martagon – lilia złotogłów Liliaceae  NT LC  CH 
Kępczyński, Załuski 1987, Kacprzak 

1991, Paszek 1997, Kochańska 2001  
 

157.  
Limosella aquatica – namulnik 

brzegowy 
Scrophulariaceae  VU      

158.  
Linnaea borealis – zimoziół 

północny 
Caprifoliaceae V NT CR  CH 

Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1984-

85 
Relikt glacjalny 

159.  Liparis loeselii – lipiennik Loesela Orchidaceae V VU EN E CH*, B, N Załuski 1988, Załuski i in. 2005  

160.  Listera ovata – listera jajowata Orchidaceae   LC  CH 
Załuski 1981, 1988, Kępczyński, Załuski 

1986, Gawenda-Kempczyńska 2003 
 

161.  Luzula pallescens – kosmatka blada Juncaceae  DD    Paszek 1997  

162.  
Lycopodium annotinum – widłak 

jałowcowaty 
Lycopodiaceae   VU  CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1987, 

Paszek 1997 
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163.  
Lycopodium clavatum – widłak 

goździsty 
Lycopodiaceae   LC  CH Kępczyński, Załuski 1986  

164.  
Malaxis monophyllos – wyblin 

jednolistny 
Orchidaceae V RE EX V CH Rosenbohm 1911, Czubiński 1948 

Gat. nie potwierdzony 

Gat. górski  

165.  
Malva pusilla – ślaz 

drobnokwiatowy 
Malvaceae  NT    T. Załuski mat niepubl.  

166.  
Melandrium rubrum – bniec 

czerwony 
Caryophyllaceae   LC   Gawenda-Kempczyńska 2003  

167.  
Melittis melissophyllum – 

miodownik melisowaty 
Lamiaceae R  VU  CH 

Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1984-

85, Kępczyński, Załuski 1986, 

Kochańska 2001, Paszek 2002 

 

168.  Mentha ×niliaca – mięta kosmata Lamiaceae  DD      

169.  
Menyanthes trifoliata – bobrek 

trójlistkowy 
Menyanthaceae     ch 

Załuski 1981, 1987, Paszek 2005, 

Kapelańska 2009 
 

170.  Minuartia viscosa – mokrzyca lepka Caryophyllaceae  VU VU   Załuski 1988  

171.  
Moneses uniflora (Pyrola uniflora) 

– gruszycznik jednokwiatowy 
Pyrolaceae R NT VU   Załuski i in. 2005  

172.  
Myosotis caespitosa – 

niezapominajka darniowa 
Boraginaceae  NT    Załuski 1988, T. Załuski mat niepubl.  

173.  
Myosurus minimus – mysiurek 

drobny 
Ranunculaceae    V  T. Załuski mat niepubl.  

174.  Najas marina – jezierza morska Najadaceae R VU    Załuski 1988  

175.  Neottia nidus-avis – gnieźnik leśny Orchidaceae R NT EN  CH Kępczyński, Załuski 1986  

176.  
Nepeta cataria – kocimiętka 

właściwa 
Lamiaceae  VU    I. Paszek mat. niepubl.  

177.  Nuphar lutea – grążel żółty Nymphaeaceae     ch Załuski 1981, Kępczyński, Załuski 1986  

178.  Nymphaea alba – grzybienie białe Nymphaeaceae  DD   ch Załuski 1981, Kępczyński, Załuski 1986  

179.  
Nymphaea candida – grzybienie 

północne 
Nymphaeaceae  DD   CH 

Załuski 1987, 1988, T. Załuski mat 

niepubl. 
 

180.  
Onopordum acanthium – popłoch 

pospolity 
Asteraceae  NT      

181.  
Ophioglossum vulgatum – 

nasięźrzał pospolity 
Ophioglossaceae  VU VU V CH* Załuski 1988  

182.  
Ostericum palustre – starodub 

łąkowy 
Apiaceae V RE VU V CH*, B, N Załuski 1981, 1988, baza danych GLPK  

183.  
Oxycoccus palustris – żurawina 

błotna 
Ericaceae   VU   Załuski 1987,   

184.  
Oxytropis pilosa – ostrołódka 

kosmata 
Fabaceae V VU VU  CH Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony 

185.  Parnassia palustris – dziewięciornik Parnassiaceae  EN VU   Załuski 1981, Gawenda-Kempczyńska  
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błotny 2003 

186.  
Pedicularis palustris – gnidosz 

błotny 
Scrophulariaceae  VU EN V CH Załuski i in. 2005  

187.  
Pedicularis sceptrum-carolinum – 

gnidosz królewski 
Scrophulariaceae E CR EX E CH 

Abromeit 1893-1940 (podany za 

Grütterem), Czubiński 1948 
Gat. nie potwierdzony 
Relikt glacjalny 

188.  Peplis portula – bebłek błotny Lythraceae  EN    T. Załuski mat niepubl.  

189.  
Petrorhagia prolifera – goździcznik 

wycięty 
Caryophyllaceae  NT    Załuski 1988  

190.  Peucedanum cervaria – gorysz siny Apiaceae  EN VU   
Kępczyński, Załuski 1986, Kacprzak 

1991, Kochańska 2001, Paszek 2002  
 

191.  
Phegopteris connectilis – zachyłka 

oszczepowata 
Thelypteridaceae R  EN   Czubiński 1948, T. Załuski mat. niepubl.  

192.  
Phleum phleoides – tymotka 

Boehmera 
Poaceae  NT    Załuski 1988  

193.  Platanthera bifolia – podkolan biały Orchidaceae E VU VU  CH 
Załuski 1988, Kacprzak 1991, Paszek 

2002 
 

194.  
Platanthera chlorantha – podkolan 

zielonawy 
Orchidaceae V EN EN  CH 

Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1984-

85 
 

195.  
Poa remota – wiechlina 

odległokłosa 
Poaceae V VU VU   

Załuski 1988, Gawenda-Kempczyńska 

2003  
 

196.  
Polemonium coeruleum – wielosił 

błękitny 
Polemoniaceae V VU EX  CH* Scholtz 1905, Czubiński 1948 

Gat. nie potwierdzony 

Relikt glacjalny 

197.  
Polygonatum verticillatum – 

kokoryczka okółkowa 
Convallariaceae  VU EN   Paszek 2002, T. Załuski mat niepubl. Gat. górski 

198.  
Polypodium vulgare – paprotka 

zwyczajna 
Polypodiaceae     CH Kępczyński, Załuski 1987, Paszek 1997  

199.  
Potamogeton friesii – rdestnica 

szczeciolistna 

Potamogetonacea

e 
 VU VU   Załuski 1981  

200.  Potentilla alba – pięciornik biały Rosaceae  VU    
Kępczyński, Załuski 1986, Kacprzak 

1991, Kochańska 2001, Paszek 2002 
 

201.  
Potentilla norvegica – pięciornik 

norweski 
Rosaceae V NT LC   Załuski 1988, Ejankowski 2000  

202.  
Primula veris – pierwiosnek 

lekarski 
Primulaceae     ch 

Kacprzak 1991, Paszek 1997, Kochańska 

2001 
 

203.  
Prunella grandiflora – głowienka 

wielkokwiatowa 
Lamiaceae V VU EN   Kacprzak 1991  

204.  
Pulmonaria angustifolia – 

miodunka wąskolistna 
Boraginaceae R VU VU   Załuski 1988, Kacprzak 1991,   

205.  Pulsatilla patens – sasanka otwarta Ranunculaceae V EN CR E CH*, B, N 
Czubiński 1948, Załuski 1988, 

Sokołowska 1999, Paszek 2002, baza 
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danych GLPK  

206.  
Pulsatilla pratensis – sasanka 

łąkowa 
Ranunculaceae  VU EN V CH* Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony  

207.  
Pyrola chlorantha – gruszyczka 

zielonawa 
Pyrolaceae   VU     

208.  Pyrola media – gruszyczka średnia Pyrolaceae  VU EN R  Czubiński 1948 
Gat. nie potwierdzony  
 

209.  
Pyrola rotundifolia – gruszyczka 

okrągłolistna 
Pyrolaceae  VU VU   Załuski 1988  

210.  
Ranunculus polyanthemos – jaskier 

wielokwiatowy 
Ranunculaceae  NT    

Kępczyński, Załuski 1986, Kacprzak 

1991, Paszek 2002 
 

211.  
Rhynchospora alba – przygiełka 

biała 
Cyperaceae V NT VU   Załuski 1987  

212.  Ribes alpinum – porzeczka alpejska Grossulariaceae      
Kępczyński, Załuski 1987, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1998 
Gat. górski 

213.  Ribes nigrum – porzeczka czarna Grossulariaceae     ch 
Kępczyński, Załuski 1987, Gawenda-

Kempczyńska 2003 
 

214.  
Rubus pedemontanus – jeżyna 

Bellardiego 
Rosaceae   LC   T. Załuski mat niepubl.  

215.  
Salix myrsinifolia (S. nigricans) – 

wierzba czarniawa 
Salicaceae  VU VU   Załuski 1988  

216.  Sambucus racemosa – bez koralowy Caprifoliaceae       Gat. górski 

217.  
Sanguisorba minor – krwiściąg 

mniejszy 
Rosaceae  DD    T. Załuski mat niepubl.  

218.  
Sanguisorba officinalis – krwiściąg 

lekarski 
Rosaceae  VU    T. Załuski mat niepubl.  

219.  
Saxifraga hirculus – skalnica 

torfowiskowa 
Saxifragaceae E CR EX E CH, B, N 

Rosenbohm 1908, Czubiński 1948, 

Załuski 1988 
Gat. nie potwierdzony 

Relikt glacjalny 

220.  
Saxifraga tridactylites – skalnica 

trójpalczasta 
Saxifragaceae  VU    Załuski 1988  

221.  
Scabiosa ochroleuca – driakiew 

żółtawa 
Dipsacaceae  VU      

222.  
Scheuchzeria palustris – bagnica 

torfowa 
Scheuchzeriaceae  VU EN E CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1987, 

1993, Paszek 2005 
 

223.  
Scleranthus polycarpos – czerwiec 

wieloowockowy 
Caryophyllaceae  DD    Paszek 1997, T. Załuski mat niepubl.  

224.  
Scorzonera purpurea – wężymord 

stepowy 
Asteraceae V EN EN V CH* 

Abromeit 1893-1940 (podany przez 

Valentina), Czubiński 1948 
Gat. nie potwierdzony  

225.  
Sedum villosum – rozchodnik 

owłosiony 
Crassulaceae EX  EX E  Czubiński 1948 

Gat. nie potwierdzony 

Relikt glacjalny 
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226.  
Selinum carvifolia – olszewnik 

kminkolistny 
Apiaceae  NT    

Załuski 1981, Gawenda-Kempczyńska 

2003 
 

227.  Senecio congestus – starzec błotny Asteraceae  VU    Kępczyński, Załuski 1986, Paszek 2005  

228.  
Serratula tinctoria – sierpik 

barwierski 
Asteraceae  VU    

Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1984-

85, Kacprzak 1991, Kochańska 2001, 

Paszek 2002 

 

229.  
Silene nutans ssp. glabra – lepnica 

zwisła gładka 
Caryophyllaceae   VU   T. Załuski mat niepubl.  

230.  
Silene otites – lepnica 

wąskopłatowa 
Caryophyllaceae  VU    Paszek 2002  

231.  
Sorbus intermedia – jarząb 

szwedzki 
Rosaceae  DD   CH T. Załuski mat niepubl. gat. zawleczony 

232.  
Sparganium minimum – 

jeżogłówka najmniejsza 
Sparganiaceae V VU VU   Załuski 1987, Wojtania 2003  

233.  
Stellaria crassifolia – gwiazdnica 

grubolistna 
Caryophyllaceae V CR DD E  

Klinggraeff 1881, Czubiński 1948, 

Kępczyński, Załuski 1987, Załuski 1988 
Relikt glacjalny 

234.  Stellaria pallida – gwiazdnica blada Caryophyllaceae  DD    T. Załuski mat niepubl.  

235.  
Stellaria uliginosa – gwiazdnica 

bagienna 
Caryophyllaceae  NT VU   

Załuski 1988, Gawenda-Kempczyńska 

2003 
 

236.  
Swertia perennis - niebielistka 

trwała 
Gentianaceae E RE CR V CH* 

Abromeit 1893-1940 (podany przez 

Körnicke’go, Grüttera), Czubiński 1948 
Gat. nie potwierdzony 

Relikt glacjalny  

237.  
Taraxacum palustre – mniszek 

błotny 
Asteraceae  DD    Załuski 1988  

238.  Taxus baccata – cis pospolity Taxaceae V VU LC  CH  Gat. nie potwierdzony 

239.  
Thalictrum minus ssp. minus – 

rutewka mniejsza 
Ranunculaceae  NT    Czubiński 1948  

240.  
Thesium ebracteatum – leniec 

bezpodkwiatkowy 
Santalaceae I VU CR V CH*, B, N 

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988, 

Kacprzak 1991, Paszek 2002, T. Załuski 

mat niepubl., I. Łazowy-Szczepanowska 

mat niepubl. 

 

241.  
Tilia platyphyllos – lipa 

szerokolistna 
Tiliaceae R     T. Załuski mat niepubl.  

242.  
Tofieldia calyculata – kosatka 

kielichowata 
Melanthiaceae I RE CR [V] CH* Abromeit 1893-1940, Czubiński 1948 

Gat. nie potwierdzony 

Relikt glacjalny 

Gat. górski 

243.  
Trifolium fragiferum – koniczyna 

rozdęta 
Fabaceae  NT    Załuski 1988  

244.  
Trifolium montanum – koniczyna 

pagórkowa 
Fabaceae  NT    Kacprzak 1991  

245.  Trifolium rubens – koniczyna Fabaceae V EN EN   Kępczyński, Załuski 1986, Paszek 2002  
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długokłosowa 

246.  
Trisetum flavescens – konietlica 

łąkowa 
Poaceae   VU   Załuski 1988  

247.  
Trisetum sibiricum – konietlica 

syberyjska 
Poaceae V     Załuski, Gawenda 2003 Relikt glacjalny 

248.  
Trollius europaeus – pełnik 

europejski 
Ranunculaceae V VU VU  CH* 

M. Szczepański mat. niepubl., T. Załuski 

mat niepubl. 
 

249.  Ulmus laevis – wiąz szypułkowy Ulmaceae  NT      

250.  Ulmus minor – wiąz pospolity Ulmaceae  NT    Paszek 2002  

251.  
Utricularia australis – pływacz 

zachodni 
Lentibulariaceae V VU VU V CH T. Załuski mat niepubl.  

252.  
Utricularia intermedia – pływacz 

średni 
Lentibulariaceae  VU EN  CH 

Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1987, 

1993 
 

253.  Utricularia minor – pływacz drobny Lentibulariaceae  VU VU V CH 
Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1987, 

1988, 1993 
 

254.  
Utricularia vulgaris – pływacz 

zwyczajny 
Lentibulariaceae  NT   CH Paszek 1997  

255.  
Vaccinium uliginosum – borówka 

bagienna 
Ericaceae   VU   Kępczyński, Załuski 1993  

256.  
Valeriana dioica – kozłek 

dwupienny 
Valerianaceae   LC   

Załuski 1981, Gawenda-Kempczyńska 

2003 
 

257.  
Valerianella dentata – roszpunka 

ząbkowana 
Valerianaceae  VU    Załuski 1988  

258.  
Veronica longifolia – przetacznik 

długolistny 
Scrophulariaceae  VU    Załuski 1988  

259.  
Veronica spicata – przetacznik 

kłosowy 
Scrophulariaceae  NT      

260.  
Veronica teucrium – przetacznik 

pagórkowy 
Scrophulariaceae  VU VU   Załuski 1988  

261.  Viburnum opulus – kalina koralowa Caprifoliaceae     ch Kępczyński, Załuski 1987, Paszek 1997  

262.  Vicia sylvatica – wyka leśna Fabaceae   LC   Załuski 1988  

263.  Vinca minor – barwinek pospolity Apocynaceae R    ch Kępczyński, Załuski 1986  

264.  
Vincetoxicum hirundinaria – 

ciemiężyk białokwiatowy 
Asclepiadaceae  NT    Załuski 1988, Kochańska 2001  

265.  
Viola epipsila – fiołek torfowy 

(incl. V. x ruprechtiana) 
Violaceae V EN  E CH Kępczyński, Załuski 1986, Załuski 1988 

Gat. nie potwierdzony  
Relikt glacjalny 

266.  Viola mirabilis – fiołek przedziwny Violaceae  NT LC   Kępczyński, Załuski 1987  

267.  Viola rupestris – fiołek skalny Violaceae  NT    Załuski 1988  

268.  
Wolffia arrhiza – wolffia 

bezkorzeniowa 
Lemnaceae  VU VU   Wojtania 2003  
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Ochrona gatunkowa, Konwencja Berneńska, Natura 2000: 

 CH – gat. objęty ochroną ścisłą (wg rozporządzenia z dnia 9.07.2004) 

CH*  – gat. objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej (j.w.) 

ch – gat. objęty ochroną częściową (j.w.) 

B  – gatunki z załącznika I Konwencji Berneńskiej  

N – gatunek z listy Natura 2000 (wg Zał. II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) 

 

Kategoria zagrożenia: 

K-P – gatunek zagrożony w regionie kujawsko-pomorskim (Rutkowski 1997) 

PG – gatunek zagrożony na Pomorzu Gdańskim (Markowski, Buliński 2004) 

W – gatunek zagrożony w Wielkopolsce (Jackowiak i in. 2007) 

P – gatunek zagrożony w Polsce (Zarzycki, Szeląg 2006) 

 

 

EX – wymarły i zaginiony  

RE – wymarły w regionie 

 

CR – krytycznie zagrożony (na granicy wymarcia) 

E – wymierający (krytycznie zagrożony) 

[E] – wymierający (krytycznie zagrożony); silnie zagrożony wymarciem na izolowanych stanowiskch, poza głównym obszarem występowania 

EN – wymierający 

 

V – narażony  

[V] – narażone; zagrożony na izolowanych stanowiskch, poza głównym obszarem występowania 

VU – narażony (umiarkowanie zagrożony) 

 

R – rzadki (potencjalnie zagrożony) 

NT – bliski zagrożenia 

LC – najmniejszej troski (słabo zagrożony) 

DD – niedostateczne dane 

I – zagrożenie nieokreślone 
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4.1.3. Flora roślin niższych 

Flora roślin niższych nie została dostatecznie opracowana. Tabela 6 zawiera jedynie 

pojedyncze informacje o glonach (krasnorosty, ramienice), a także dane o naziemnych 

wątrobowcach i mchach, udokumentowanych głównie podczas prowadzenia badań 

fitosocjologicznych  (m.in. Kępczyński, Załuski 1987, Załuski 1988, 1993, Gawenda-

Kempczyńska 2003, Urbańska 2004, Załuski i in. 2005, Paszek 2005), rzadziej florystycznych 

(Czubiński 1948, Paszek 2002).   

Dotychczas wykazano 1 chroniony gatunek krasnorostu, 6 gatunków ramienic, 27 

gatunków wątrobowców (w tym 4 chronione częściowo) oraz 149 gatunków mchów. W 

grupie mchów stwierdzono 55 taksonów chronionych, w tym 32 objęte ochroną ścisłą. Należy 

zaznaczyć, że notowane są tutaj na paru stanowiskach rzadkie, chronione i zagrożone gatunki 

reliktowe - mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa, błotniszek wełnisty Helodium 

blandowii i błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens. Na uwagę zasługuje też haczykowiec 

błyszczący (sierpowiec błyszczący) Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus vernicosus) – 

gatunek z listy Natura 2000.    
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Tabela 6. Wykaz krasnorostów, ramienic, wątrobowców i mchów 

 

Nr 

kolej-

ny 

Nazwa łacińska Nazwa polska 

Ochrona 

gatunkowa, 

kategoria 

zagrożenia 

Źródło informacji Uwagi 

 RHODOPHYTA - KRASNOROSTY     

1.  Hildenbrandtia rivularis hildenbrandia rzeczna CH, V Czubiński 1948  

      

 CHAROPHYTA - RAMIENICE     

1.  Chara aspera 
ramienica szorstka 

E 
Jutrzenka-Trzebiatowski, 

Dziedzic 1984-85 

 

2.  Chara contraria 
ramienica przeciwstawna 

V 
Jutrzenka-Trzebiatowski, 

Dziedzic 1984-85 

 

3.  Chara fragilis 
ramienica krucha 

V 
Jutrzenka-Trzebiatowski, 

Dziedzic 1984-85 

 

4.  Chara rudis 
ramienica zwyczajna 

V 
Jutrzenka-Trzebiatowski, 

Dziedzic 1984-85 

 

5.  Chara vulgaris 
ramienica pospolita 

V 
Jutrzenka-Trzebiatowski, 

Dziedzic 1984-85 

 

6.  Nitellopsis obtusa 
krynicznica tępa 

R 
Jutrzenka-Trzebiatowski, 

Dziedzic 1984-85 

 

      

 HEPATICOPSIDA – WĄTROBOWCE     

1.  
Calypogeia neesiana (Massal. et Carestia) K. Müll. 

Frib. 

przyziemka Neesa 
 

  

2.  Calypogeia trichomanis (L.) Card. in Opiz. przyziemka    

3.  Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. głowiak dwukończysty    

4.  Cephalozia connivens(Dicks.) Lindb. głowiak łańcuszkowaty    

5.  Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.  buławniczka zwyczajna  Paszek 2002  

6.  Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. buławniczka czerwonawa  Paszek 2002  

7.  Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. wargowiec blady    

8.  Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 
wargowiec 

licznozarodniowy 
 

  

9.  Conocephalum conicum (L.) Dumort. stożka ostrokrężna  Gawenda-Kempczyńska 2003  

10.  Frullania tamarisci (L.) Dum. miedzik tamaryszkowy E   

11.  Lepidozia reptans (L.) Dum. łuskolist rozesłany  Paszek 2002  

12.  Lophocolea bidentata (L.) Dum. płozik dwuzębny  Paszek 2002  
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13.  Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. płozik różnolistny  Paszek 2002  

14.  Marchantia aquatica (Nees) Burgeff porostnica wodna    

15.  Marchantia polymorpha L. em. Burgeff porostnica wielokształtna  Paszek 2002  

16.  Metzgeria furcata (L.) Dum. widlik zwyczajny    

17.  Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. pleszanka kędzierzawa    

18.  Pellia epiphylla (L.) Corda pleszanka pospolita    

19.  Plagiochila asplenioides (L. em. Tayl.) Dum. skosatka zanokcicowata ch Paszek 2002  

20.  Plagiochila porelloides (Torrey ex Ness) Lindenb. skosatka parzochowata    

21.  
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. (=Madotheca 

platyphylla) 

parzoch szerokolistny 
 

  

22.  Ptilidium ciliare (L.) Hampe rzęsiak pospolity ch Paszek 2002  

23.  Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. rzęsiak piękny ch Paszek 2002  

24.  Radula complanata (L.) Dumort. usznica spłaszczona    

25.  Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. lśniątka szerokoplechowa    

26.  Riccia fluitans L. emend. Lorb. wgłębka wodna  Załuski 1988  

27.  Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. piórkowiec kutnerowaty ch   

      

 BRYOPSIDA - MCHY     

1.  Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. jodłówka pospolita ch Paszek 2002  

2.  Amblystegium juratzkanum Schimp. krzywoszyj Juratzki  Paszek 2002  

3.  Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. krzywoszyj rozesłany    

4.  Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener zwiślik maczugowaty CH   

5.  Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. zwiślik długolistny CH   

6.  Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor zwiślik wiciowy CH   

7.  Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch et Schimp. żurawiec maleńki    

8.  Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. żurawiec falisty  Gawenda-Kempczyńska 2003  

9.  Antritrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. jeżolist zwyczajny CH, E   

10.  Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. próchniczek obupłciowy  Gawenda-Kempczyńska 2003  

11.  Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. próchniczek błotny ch Załuski 1988  

12.  Barbula convoluta Hedw. zwojek skręcony    

13.  Barbula unguiculata Hedw. zwojek sztyletowaty    

14.  Bartramia pomiformis Hedw. szmotłoch jabłkowaty  Urbańska 2004  

15.  
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et 

Huttunen 

krótkoszek aksamitny 
 

Kępczyński, Załuski 1987  

16.  Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. krótkosz wyblakły  Załuski 1988  

17.  
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) 

Schimp. 

krótkosz żwirowy 
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18.  Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. krótkosz Mildego  Załuski 1988  

19.  Brachythecium rivulare Schimp. krótkosz strumieniowy  Gawenda-Kempczyńska 2003  

20.  Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. krótkosz pospolity  Gawenda-Kempczyńska 2003  

21.  
Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr) B., S. et 

G. 

krótkosz rowowy 
 

  

22.  Bryum argenteum Hedw. prątnik srebrzysty  Załuski 1988  

23.  Bryum caespiticium Hedw. prątnik darniowy    

24.  
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. 

Mey. et Schreb. (=B. ventricosum) 

prątnik nabrzmiały 
 

Gawenda-Kempczyńska 2003  

25.  
Bryum subapiculatum Hampe (=B. 

microerythrocarpum) 

prątnik purpurowy 
 

Załuski 1988  

26.  Buxbaumia aphylla Hedw. bezlist zwyczajny  Paszek 2002  

27.  Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. mokradłosz sercowaty  Załuski 1988  

28.  Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. mokradłosz olbrzymi  Gawenda-Kempczyńska 2003  

29.  
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 

(=Calliergon cuspidatum) 

mokradłoszka zaostrzona    
ch 

Gawenda-Kempczyńska 2003  

30.  Campylidium calcareum (Crundw. et Nyh.) Ochyra krzywolistek wapienny    

31.  
Campylium stellatum (Hedw.) Lange et C. E. O. 

Jensen 

złocieniec gwiazdkowaty 
 

Załuski 1988  

32.  Ceratadon purpureus (Hedw.) Brid. zęboróg czerwonawy  Załuski 1988  

33.  Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout szydłosz włoskowy  Gawenda-Kempczyńska 2003  

34.  Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr drabik drzewkowaty ch Gawenda-Kempczyńska 2003  

35.  Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce żebrowiec paprociowaty  Gawenda-Kempczyńska 2003  

36.  Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. widłoząbek włoskowy    

37.  Dicranum bonjeanii De not. widłoząb błotny CH, V Załuski 1988  

38.  Dicranum fuscescens Sm. widłoząb ciemny    

39.  Dicranum polysetum Sm. ex anon. (D. undulatum) widłoząb kędzierzawy ch Paszek 2002  

40.  Dicranum scoparium Hedw. widłoząb miotłowy    ch Paszek 2002  

41.  Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warst. sierpowiec zakrzywiony     Gawenda-Kempczyńska 2003  

42.  
Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H. Müll.) 

Warnst. 

sierpowiec moczarowy 
CH, R 

Załuski 1988  

43.  
Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et 

Huttunen (=Eurhynchium strigosum) 

ostrowiek szorstki 
 

  

44.  Eurhynchium angustirete (Broth.) T. J. Kop dzióbkowiec Zetterstedta ch   

45.  Fissidens adianthoides Hedw. skrzydlik paprociowaty  Gawenda-Kempczyńska 2003  

46.  Fissidens bryoides Hedw. skrzydlik prątnikowy    

47.  Fissidens taxifolius Hedw. skrzydlik cisolistny  Kępczyński, Załuski 1987  

48.  Funaria hygrometrica Hedw. skrętek wilgociomierczy  Paszek 2002  
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49.  
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 

(=Drepanocladus vernicosus) 

haczykowiec błyszczący 
CH 

 Gat. z Zał. II Dyrekt. 

Siedl. 

50.  
Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. 

(=Thuidium lanatum) 

błotniszek wełnisty 
CH, E 

Czubiński 1948, Załuski 1988, 

Gawenda-Kempczyńska 2003 
Relikt glacjalny 

51.  Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. łukowiec śląski  Paszek 2002  

52.  Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. gładysz paprociowaty CH   

53.  
Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. 

(=Camptothecium lutescens) 

namurnik żółtawy 
 

  

54.  Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. namurnik jedwabisty    

55.  Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. gajnik lśniący ch Paszek 2002  

56.  Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 
wodnokrzywoszyj 

zanurzony 
CH, R 

  

57.  Hypnum cupressiforme Hedw. rokiet cyprysowy  Paszek 2002  

58.  Hypnum pratense W. D. J. Koch ex Spruce rokiet łąkowy CH, E Zaluski 1988  

59.  Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. myszeniec baźkowiec    

60.  Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. zgliszczyn gruszkowaty  Załuski 1988  

61.  
Leptodictyum humile (P. Beauv.) Ochyra 

(=Amblystegium kochii) 

tęposz niski 
CH  

Załuski 1988  

62.  Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. tęposz nadbrzeżny  Załuski 1988  

63.  Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. bielistka siwa ch Paszek 2002  

64.  Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. białoząb pospolity    

65.  Mnium hornum Hedw. merzyk groblowy  Paszek 2002  

66.  Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. merzyk obrzeżony  Paszek 2002  

67.  Mnium stellare Reichard ex Hedw. merzyk gwiazdkowaty  Paszek 2002  

68.  Neckera complanata (Hedw.) Huebener miechera spłaszczona CH   

69.  Neckera pennata Hedw. miechera pierzasta CH, E   

70.  
Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra 

et Ochyra 

szroniak siwy 
 

  

71.  Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske prostoząbek wiciowaty    

72.  Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske prostoząbek górski    

73.  Orthotheciella varia (Hedw.) Ochyra złudka wielopostaciowa    

74.  Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. szurpek powinowaty    

75.  Oxyrhynchium hians (Hedw.) Loeske, E. swartzii dzióbek rozwarty  Załuski 1988  

76.  Oxyrhynchium schleicheri (R. Hedw.) Röll dzióbek Schleichera  Paszek 2002  

77.  Oxyrhynchium speciosum (Brid.) Warst. dzióbek okazały    

78.  Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch et Schimp. czarecznik gruszkowaty    

79.  Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. 
mszar krokiewkowaty 

CH, E 
Czubiński 1948, Załuski 1988, 

Paszek 2005 
Relikt glacjalny 
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80.  
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra 

(=Cratoneurum commutatum) 

źródliskowiec zmienny 
 

Gawenda-Kempczyńska 2003  

81.  Philonotis fontana (Hedw.) Brid. bagniak zdrojowy  Załuski 1988  

82.  
Plagiomnium affine (blandow ex Funck) T. J. Kop. 

(=Mnium affine) 

płaskomerzyk pokrewny 
 

Załuski 1988  

83.  Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop. płaskomerzyk kończysty  Załuski 1988  

84.  
Plagiomnium elatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. 

(=Mnium seligeri) 

płaskomerzyk oskrzydlony   
 

Załuski 1988  

85.  
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. J. Kop. (=Mnium 

rugicum) 

płaskomerzyk eliptyczny    
 

Gawenda-Kempczyńska 2003  

86.  Plagomnium medium (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. płaskomerzyk średni  Załuski 1988  

87.  Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. J. Kop. płaskomerzyk dzióbkowaty  Załuski 1988  

88.  
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop. 

(=Mnium undulatum) 

płaskomerzyk falisty 
 

Załuski 1988  

89.  
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. (=P. 

roseanum) 

dwustronek wklęsłolistny 
 

Paszek 2002  

90.  Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. dwustronek zgiętolistny  Paszek 2002  

91.  Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. dwustronek ząbkowany  Paszek 2002  

92.  Plagiothecium latebricola Schimp. dwustronek niedostępny    

93.  Plagiothecium laetum Schimp. dwustronek jasny    

94.  Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger dwustronek leśny  Paszek 2002  

95.  Plagiothecium ruthei Limpr. dwustronek Ruthego    

96.  
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 

(=Entodon s.) 

rokietnik pospolity 
ch 

  

97.  Pogonatum nanum (Schreb ex Hedw.) P. Beauv. płonniczek karłowaty  Paszek 2002  

98.  Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. borześlad roczny    

99.  Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. borześlad świeży    

100.  Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. borześlad zwisły    

101.  
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm. 

(=Polytrichum attenuatum) 

złotowłos strojny 
 

Paszek 2002  

102.  
Polytrichastrum longisetum (Brid.) G. L. Sm. 

(=Polytrichum gracile) 

złotowłos wysmukły 
 

Gawenda-Kempczyńska 2003  

103.  Polytrichum commune Hedw. płonnik pospolity ch Paszek 2002  

104.  Polytrichum juniperinum Hedw.  płonnik jałowcowaty  Paszek 2002  

105.  Polytrichum piliferum Hedw. płonnik włosisty    

106.  Polytrichum strictum Menzies ex Brid. płonnik cienki ch Załuski 1988  

107.  
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Fleisch. ex 

Broth. 

brodawkowiec czysty 
ch 

Gawenda-Kempczyńska 2003  
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108.  Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. piórosz pierzasty ch   

109.  Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. korowiec wielozarodniowy    

110.  Rhizomnium magnifolium (Horik.) T. J. Kop. krągłolist olbrzymi    

111.  Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. krągłolist macierzankowy  Gawenda-Kempczyńska 2003  

112.  Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.  różyczkoprątnik pospolity  Paszek 2002  

113.  Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. ostrosz murowy  Paszek 2002  

114.  Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. fałdownik szeleszczący  ch   

115.  Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. fałdownik nastroszony    ch Paszek 2002  

116.  
Rosulabryum capillare (Hedw.) J. R. Spence 

(=Bryum capillare) 

rozetnik włoskowy 
 

Załuski 1988  

117.  
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et 

Huttunen (=Brachythecium curtum) 

wiewiórecznik mały 
 

Paszek 2002  

118.  
Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov et 

Huttunen 

wiewiórecznik osinowy 
 

  

119.  Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen wiewiórecznik sudecki  Załuski 1988  

120.  Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske nitecznik delikatny R   

121.  
Sphagnum capillifolium  (Ehrh.) Hedw. (=S. 

acutifolium, S. nemoreum) 

torfowiec ostrolistny 
CH 

  

122.  Sphagnum centrale C. E. O. Jensen torfowiec środkowy CH Załuski 1988  

123.  Sphagnum contortum Schultz torfowiec skręcony CH   

124.  Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. torfowiec szpiczastolistny CH   

125.  
Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. (=S. 

recurvum) 

torfowiec kończysty 
ch 

Załuski 1993  

126.  Sphagnum fimbriatum Wilson torfowiec frędzlowany CH Załuski 1993  

127.  
Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. (=S. recurvum 

subsp. amblyphyllum) 

torfowiec pogięty 
CH 

  

128.  Sphagnum girgensohnii Russ. torfowiec Girgensohna CH   

129.  Sphagnum magellanicum Brid. torfowiec magellański CH Załuski 1993  

130.  Sphagnum obtusum Warnst. torfowiec tępolistny CH Załuski 1988  

131.  Sphagnum palustre L. torfowiec błotny CH Załuski 1988  

132.  Sphagnum riparium Ångstr. torfowiec okazały CH Załuski 1993  

133.  Sphagnum rubellum Wilson torfowiec czerwonawy CH Załuski 1993  

134.  Sphagnum squarrosum Crome torfowiec nastroszony ch   

135.  Sphagnum subsecundum Nees torfowiec jednoboczny CH Załuski 1988  

136.  Sphagnum teres (Shimp.) Ångstr. torfowiec obły CH Załuski 1988  

137.  Sphagnum warnstorfii Russow torfowiec Warnstorfa CH Gawenda-Kempczyńska 2003  

138.  
Straminergon stramineum  (Dicks ex Brid.) Hedenäs 

(=Calliergon s.) 

słomiaczek złotawy 
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139.  Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Web. et D. Mohr pędzliczek wiejski    

140.  Tetraphis pellucida Hedw. czteroząb przezroczysty  Paszek 2002  

141.  Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. tujowiec delikatny ch   

142.  Thuidium philibertii Limpr.  tujowiec wąskolistny ch Załuski 1988  

143.  Thuidium philibertii Limpr. for. pseudotamarisci  tujowiec wąskolistny ch   

144.  Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. tujowiec szerokolistny ch   

145.  Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. tujowiec tamaryszkowaty ch T. Załuski, mat. niepubl.  

146.  
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 

(=Camptothecium nitens) 

błyszcze włoskowate 
CH 

Czubiński 1948, Załuski 1988, 

Gawenda-Kempczyńska 2003 
Relikt glacjalny 

147.  Ulota crispa (Hedw.) Brid. nastroszek kędzierzawy CH, V   

148.  Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske 
warnstorfia 

bezpierścieniowa 
 

Załuski 1988  

149.  Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske warnstorfia pływająca  Załuski 1988  

 

 

Ochrona gatunkowa: 

CH - gatunek objęty ochroną ścisłą 

ch - gatunek objęty ochroną częściową 

 

Kategoria zagrożenia: 

E - wymierający 

V - narażony 

R - rzadki 
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4.1.4. Grzyby i porosty 

 Dokumentacja dotycząca grzybów i porostów – podobnie jak roślin niższych – nie jest 

kompletna. Tabela 7 zawiera notowania pojedynczych gatunków grzybów (s. stricto) oraz 

dość bogatą listę porostów. Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

wykonano tylko jedno monograficzne opracowanie porostów (Konarska 2003), pozostałe 

informacje pochodzą głównie z prac fitosocjologicznych (Załuski 1987, Kępczyński, Załuski 

1993, Paszek 2005) lub florystycznych (Czubiński 1948, Paszek 2002).  

  Udokumentowano występowanie 7 gatunków grzybów, w tym 6 chronionych. 

Wykazano obecność 83 taksonów porostów, w tym 24 gatunków chronionych. Należy 

podkreślić obecność rzadkiego i silnie zagrożonego gatunku brodaczka zwyczajna Usnea 

hirta.  
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Tabela 7. Wykaz gatunków grzybów i porostów 

 

Nr 

kolej-

ny 

Nazwa łacińska Nazwa polska 

Ochrona 

gatunkowa, 

kategoria 

zagrożenia 

Źródło informacji Uwagi 

 FUNGI - GRZYBY     

1. Hericium sp. soplówka CH, V lub E baza danych GLPK  

2. Langermannia gigantea (Batsch:Pers.) Rostk. purchawica olbrzymia CH   

3. Morchella conica Pers. smardz stożkowaty CH, R T. Załuski, mat. niepubl.  

4. Morchella esculenta Pers. smardz jadalny CH, R T. Załuski, mat. niepubl.  

5. Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. mądziak psi CH A. M. Iglińska, mat. niepubl.  

6. Phallus impudicus L.: Pers. sromotnik smrodliwy    

7. Sparassis crispa (Wulfen) Fr. siedzuń sosnowy CH, R   

 LICHENES - POROSTY     

1.  Abscondiella lignicola Vězda et Pińut błończyk wątły  Konarska 2003  

2.  Arthonia vinosa Leight plamica ponura NT Konarska 2003  

3.  Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb plamiec jasny NT Konarska 2003  

4.  Bacidina arnoldiana (Körb) V. Wirth et Vězda kropniczka Arnolda NT Konarska 2003  

5.  Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. grzybinka brunatna  Paszek 2002  

6.  
Buellia griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) 

Almb. 

brunatka szarozielonawa 
 Konarska 2003  

7.  Calicium salicinum Pers. pałęcznik brązowy VU   

8.  Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. jaskrawiec cytrynowy    

9.  Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. et Forss. jaskrawiec zwodniczy    

10.  Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. liszajecznik złocisty    

11.  Cetraria aculeata (Schreb.) Ach. płucnica kolczasta ch Paszek 2002  

12.  Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain. płucnica zielonawa CH, VU Konarska 2003  

13.  Cetraria islandica (L.) Ach. płucnica islandzka ch, VU Paszek 2002  

14.  
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. 

Culb. 

nibypłucnik wątpliwy 
CH, EN   

15.  Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr. trzonecznica żółta    

16.  Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. trzonecznica rdzawa  Konarska 2003  

17.  Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell trzonecznica otrębiasta NT Konarska 2003  

18.  Cladonia arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss chrobotek leśny ch Paszek 2002  

19.  
Cladonia arbuscula ssp. squarrosa (Wallr.) Flot. em. 

Ruoss. 

chrobotek leśny 
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20.  Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. chrobotek otwarty  Konarska 2003  

21.  Cladonia cervicornis ssp.verticillata (Hoffm.) Ahti chrobotek okółowy  Paszek 2002  

22.  Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. chrobotek kieliszkowaty  Paszek 2002  

23.  
Cladonia ciliata (Stirt.) Harm. var. tenuis (Flörke) 

Ahti et Lai 

chrobotek smukły 
ch Konarska 2003  

24.  Cladonia coccifera (L.) Willd. s.l  chrobotek koralkowy  Paszek 2002  

25.  Cladonia coniocraea auct. chrobotek szydlasty  Paszek 2002  

26.  Cladonia cornuta (L.) Hoffm. chrobotek rożkowaty  Paszek 2002  

27.  Cladonia deformis (L.) Hoffm. chrobotek niekształtny    

28.  Cladonia digitata (L.) Hoffm. chrobotek palczasty  Paszek 2002  

29.  Cladonia fimbriata (L.) Fr. chrobotek strzępiasty  Konarska 2003  

30.  Cladonia furcata (Huds.) Schrad. chrobotek widlasty  Paszek 2002  

31.  Cladonia glauca Flörke chrobotek siwy  Paszek 2002  

32.  Cladonia gracilis (L.) Willd. chrobotek wysmukły  Paszek 2002  

33.  Cladonia macilenta Hoffm. ssp. floerkeana (Fr.)  chrobotek cienki    

34.  Cladonia macilenta Hoffm. ssp. macilenta chrobotek cienki  Paszek 2002  

35.  Cladonia merochlorophaea Asahina chrobotek pozorny  Paszek 2002  

36.  Cladonia ochrochlora Flörke chrobotek rdzawy  Konarska 2003  

37.  Cladonia phyllophora Hoffm. chrobotek zwyrodniały  Konarska 2003  

38.  Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. chrobotek kubkowaty  Paszek 2002  

39.  Cladonia ramulosa (With.) J. R.  Laundon chrobotek nieregularny    

40.  Cladonia rangiferina (L.) Weber in F. H. Wigg. chrobotek reniferowy ch Paszek 2005  

41.  Cladonia rangiformis Hoffm. chrobotek kolczasty  Paszek 2002  

42.  Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. chrobotek trocinowaty  Paszek 2002  

43.  Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. chrobotek łuskowaty  Paszek 2002  

44.  Cladonia subrangiformis Sandst. chrobotek rakowaty    

45.  Cladonia subulata (L.) Weber in F. H. Wigg. chrobotek rogokształtny    

46.  Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. chrobotek gwiazdkowaty  Paszek 2002  

47.  Dimerella pinetu (Schrad. ex Ach.) Vězda dwojaczek blady    

48.  Epigloea sp. epiglea  Konarska 2003  

49.  Evernia prunastri (L.) Ach. mąkla tarniowa ch, NT Konarska 2003  

50.  Graphis scripta (L.) Ach. literak właściwy NT Konarska 2003  

51.  Hypocenomyce scalaris (Ach.) Choisy paznokietnik ostrygowy  Konarska 2003  

52.  Hypogymnia physodes (L.) Nyl. pustułka pęcherzykowata  Paszek 2002  

53.  Lecania erysibe (Ach.) Mudd miseczniczka rdzawa    

54.  Lecanora albescens (Hoffm.) Flörke misecznica biaława    

55.  Lecanora conizaeoides Nyl. in Cromb. misecznica proszkowata  Konarska 2003  

56.  Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. misecznica pospolita    
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57.  Lecanora expallens Ach. misecznica bledsza  Konarska 2003  

58.  Lepraria incana (L.) Ach. liszajec szary    

59.  Lepraria sp. liszajec  Konarska 2003  

60.  Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. granicznik płucnik CH, EN Czubiński 1948 Gat. nie potwierdzony 

61.  Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. 
przylepka łuseczkowata 

CH 
I. Łazowy-Szczepanowska, mat. 

niepubl. 
 

62.  Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Ess. przylepka okopcona CH Konarska 2003  

63.  
Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins et R. Sant. in 

Coppins et James 

krużynka ołowiana 
   

64.  Mycoblastus fucatus (Stirt.) Zahlbr. grzybik płonny  Konarska 2003  

65.  Omphalina sp. pępówka  Konarska 2003  

66.  Opegrapha atra Pers. pismaczek czarny EN Konarska 2003  

67.  Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
tarczownica skalna 

CH 
I. Łazowy-Szczepanowska, mat. 

niepubl. 
 

68.  Parmelia sulcata Taylor tarczownica bruzdkowana    

69.  Parmeliopsis ambigua (Wulfen in Jacq.) Nyl. płaskotka rozlana CH Konarska 2003  

70.  Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon pawężnica drobna CH Paszek 2002, Konarska 2003  

71.  
Petrusaria albescens (Huds.) Choisy et Werner in 

Werner 

otwornica zwyczajna 
   

72.  Petrusaria amara (Ach.) Nyl. otwornica gorzka  Konarska 2003  

73.  Phaeophysia orbicularis (neck.) Moberg orzast kolisty    

74.  Phlyctis argena (Ach.) Flot. rozsypek srebrzysty    

75.  Physcia stellaris (L.) Nyl. ssp. stellaris 
obrost gwiazdkowaty 

 
I. Łazowy-Szczepanowska, mat. 

niepubl. 
 

76.  Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et P. James ziarniak drobny  Paszek 2002  

77.  
Placynthiella oligotropha (Vain.) Coppins et P. 

James 

ziarniak próchnicowy 
 Paszek 2002  

78.  
Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins et P. 

James 

ziarniak humusowy 
 Paszek 2002  

79.  Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. płucnik modry CH Konarska 2003  

80.  
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) Choisy var. 

muralis 

rozetnik murowy 
   

81.  Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf mąklik tarniowy CH Konarska 2003  

82.  Ramalina faracinea (L.) Ach. odnożyca mączysta CH, VU   

83.  Ramalina fraxinea (L.) Ach. 
odnożyca jesionowa 

CH, EN 
I. Łazowy-Szczepanowska, mat. 

niepubl. 
 

84.  Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch szarek gruzełkowaty  Paszek 2002  

80. Usnea filipendula Stirt. brodaczka zwyczajna CH, VU Konarska 2003  

81. Verrucaria muralis Ach. brodawnica murowa    
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82. 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. 

Lai 

złotlinka jaskrawa 
CH, NT 

Konarska 2003 
 

83. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. złotorost ścienny  Konarska 2003  

 

 

Ochrona gatunkowa: 

CH - gatunek objęty ochroną ścisłą 

ch - gatunek objęty ochroną częściową 

 

Kategorie zagrożenia: 

E, EN - wymierający 

V, VU - narażony 

R - rzadki 

NT - bliski zagrożenia 
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4.1.5 Ważniejsze obszary ze stanowiskami cennej flory 

Niniejsze zestawienie jest załącznikiem do mapy „Ważniejsze siedliska Natura 2000 i 

obszary ze stanowiskami cennej flory”, na której zaznaczono główne miejsca skupień 

rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin. Łącznie wytypowano 43 obszary. W 

zestawieniu podano numery obszarów i ważniejsze gatunki roślin tam występujących.  

 

1 - goździcznik wycięty Petrorhagia prolifera, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, 

oleśnik górski Libanotis pyrenaica, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, trzcinnik 

prosty Calamagrostis stricta  

 

2 - drabik drzewkowaty Climacium dendroides, kalina koralowa Viburnum opulus, pełnik 

europejski Trollius europaeus, rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegifolium, tujowiec 

tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, 

zamokrzyca ryżowa Leersia oryzoides 

 

3 - dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum, lilia złotogłów Lilium martagon, 

miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, 

pluskwica europejska Cimicifuga europaea, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, rosiczka 

okrągłolistna Drosera rotundifolia, turówka leśna Hierochloë australis, wawrzynek 

wilczełyko Daphne mezereum 

 

4 - bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno zwyczajne Ledum palustre, bobrek 

trójlistkowy Menyanthes trifoliata, ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, 

fiołek przedziwny Viola mirabilis, grążel żółty Nuphar lutea, grzybienie północne Nymphaea 

candida, lilia złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, 

modrzewnica pospolita Andromeda polifolia, podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria, 

przygiełka biała Rhynchospora alba, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, przytulia 

wonna Galium odoratum, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca bagienna 

Carex limosa, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, widłak jałowcowaty 

Lycopodium annotinum, wyka leśna Vicia sylvatica 

 

5 - bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, grzybienie północne Nymphaea candida, 

podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, przygiełka biała Rhynchospora alba, rosiczka 
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okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca bagienna Carex limosa, wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum 

 

6 - ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, krwiściąg mniejszy Sanguisorba 

minor, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, 

owsica łąkowa Avenula pratensis, pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa, pluskwica 

europejska Cimicifuga europaea, torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii, turówka leśna 

Hierochloë australis, stokłosa prosta Bromus erectus, wawrzynek wilczełyko Daphne 

mezereum 

 

7- grążel żółty Nuphar lutea, krynicznica tępa Nitellopsis obtusa, przylaszczka pospolita 

Hepatica nobilis, ramienica krucha Chara fragilis, ramienica przeciwstawna Chara contraria, 

ramienica szorstka Chara aspera, ramienica zwyczajna Chara rudis, rdestnica szczeciolistna 

Potamogeton friesii, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 

 

8 - miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, rosiczka okrągłolistna Drosera 

rotundifolia, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, widłak jałowcowaty 

Lycopodium annotinum 

 

9 - bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, haczykowiec błyszczący Hamatocaulis 

vernicosus, kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum, kruszczyk błotny Epipactis 

palustris, lipiennik Loesela Liparis loeselii, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, 

wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 

 

10 - błotniszek wełnisty Helodium blandowii, kruszczyk błotny Epipactis palustris, listera 

jajowata Listera ovata, starodub łąkowy Ostericum palustre 

 

11 - skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia 

 

12 - chaber austriacki Centaurea phrygia, gorysz siny Peucedanum cervaria, krwiściąg 

lekarski Sanguisorba officinalis, lilia złotogłów Lilium martagon, miodunka wąskolistna 

Pulmonaria angustifolia, okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium, oman wierzbolistny 

Inula salicina, pełnik europejski Trollius europaeus, pępawa różyczkolistna Crepis 

praemorsa, pięciornik biały Potentilla alba, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, 
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turówka leśna Hierochloë australis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, wyka 

kaszubska Vicia cassubica 

 

13 - kokorycz pusta Corydalis cava 

 

14 - gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, kopytnik pospolity Asarum europaeum, orlik pospolity 

Aquilegia vulgaris, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, przylaszczka pospolita Hepatica 

nobilis, turówka leśna Hierochloë australis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 

 

15 - bniec czerwony Melandrium rubrum, czartawa pośrednia Circaea intermedia, kalina 

koralowa Viburnum opulus, konietlica syberyjska Trisetum sibiricum, kopytnik pospolity 

Asarum europaeum, krwawnik kichawiec Achillea ptarmica, manna gajowa Glyceria 

nemoralis, okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium, paprotka zwyczajna Polypodium 

vulgare, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, przytulia wonna Galium odoratum, sasanka 

otwarta Pulsatilla patens, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 

 

16 - dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, kopytnik pospolity Asarum europaeum, lilia 

złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, naparstnica 

zwyczajna Digitalis grandiflora, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, paprotka zwyczajna 

Polypodium vulgare, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, poziomka wysoka Fragaria 

moschata, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, przytulia wonna Galium odoratum, 

turówka leśna Hierochloë australis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, wiechlina 

odleglokłosa Poa remota, wroniec widlasty Huperzia selago 

 

17 - fiołek Viola ×ruprechtiana, fiołek przedziwny Viola mirabilis, kalina koralowa 

Viburnum opulus, lilia złotogłów Lilium martagon, oman wierzbolistny Inula salicina, 

poziomka twardawa Fragaria viridis, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, pszeniec 

gajowy Melampyrum nemorosum, wiechlina odleglokłosa Poa remota 

 

18 - błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 

kruszczyk błotny Epipactis palustris, kukułka plamista Dactylorhiza majalis 
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19 - czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, łuskiewnik różowy Lathraea squamaria, 

przetacznik pagórkowy Veronica teucrium, rzeżucha niecierpkowa Cardamine impatiens, 

wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium 

 

20 - czartawa pośrednia Circaea intermedia, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, fiołek 

przedziwny Viola mirabilis, kalina koralowa Viburnum opulus, kopytnik pospolity Asarum 

europaeum, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, lilia złotogłów Lilium martagon, , paprotka 

zwyczajna Polypodium vulgare, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, wawrzynek 

wilczełyko Daphne mezereum 

 

21 - leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, 

pięciornik biały Potentilla alba, pięciornik siedmiolistkowy Potentilla heptaphylla, pluskwica 

europejska Cimicifuga europaea, turówka leśna Hierochloë australis 

 

22 - bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 

rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, grzybienie północne Nymphaea candida, 

jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum, kłoć wiechowata Cladium mariscus, 

pięciornik norweski Potentilla norvegica, pływacz drobny Utricularia minor, przygiełka biała 

Rhynchospora alba, turzyca bagienna Carex limosa, widłak jałowcowaty Lycopodium 

annotinum, wroniec widlasty Huperzia selago 

 

23 - błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens, gnidosz błotny Pedicularis palustris, 

haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus, kruszczyk błotny Epipactis palustris, 

kukułka krwista Dactylorhiza incarnata, kukułka plamista Dactylorhiza majalis, lilia 

złotogłów Lilium martagon, lipiennik Loesela Liparis loeselii, pływacz zwyczajny 

Utricularia vulgaris, ponikło sutkowate Eleocharis mamillata, rogatek krótkoszyjkowy 

Ceratophyllum submersum, świetlik łąkowy Euphrasia rostkoviana, turówka leśna 

Hierochloë australis, widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum, widłak jałowcowaty 

Lycopodium annotinum, wolffia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza 

 

24 - kanianka macierzankowa Cuscuta epithymum, kruszczyk błotny Epipactis palustris, 

przytulia hercyńska Galium saxatile, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
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25 - bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewnica 

pospolita Andromeda polifolia, pływacz drobny Utricularia minor, pływacz średni 

Utricularia intermedia, przygiełka biała Rhynchospora alba, przytulia hercyńska Galium 

saxatile, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, widłak jałowcowaty Lycopodium 

annotinum 

 

26 - groszek czerniejący Lathyrus niger, jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, 

klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, 

lilia złotogłów Lilium martagon, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, pięciornik biały 

Potentilla alba, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, turówka leśna Hierochloë 

australis, turzyca pagórkowa Carex montana 

 

27 - arnika górska Arnica montana, sasanka otwarta Pulsatilla patens, widłak goździsty 

Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum 

 

28 - arnika górska Arnica montana, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, kłosownica 

pierzasta Brachypodium pinnatum, lebiodka pospolita Origanum vulgare, naparstnica 

zwyczajna Digitalis grandiflora, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, pięciornik biały 

Potentilla alba, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, turówka leśna Hierochloë 

australis, turzyca pagórkowa Carex montana 

 

29 - ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, leniec bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, sierpik barwierski Serratula 

tinctoria 

 

30 - błotniszek wełnisty Helodium blandowii, błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens, 

bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora, 

konietlica łąkowa Trisetum flavescens, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kruszczyk 

szerokolistny Epipactis helleborine, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, kukułka krwista 

Dactylorhiza incarnata, kukułka plamista Dactylorhiza majalis, lipiennik Loesela Liparis 

loeselii, listera jajowata Listera ovata, mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa, przytulia 

Schultesa Galium schultesii, torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii, wawrzynek 

wilczełyko Daphne mezereum, zimoziół północny Linnaea borealis, żłobik koralowy 

Corallorhiza trifida 
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31 - kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, marzanka barwierska Asperula tinctoria, 

pięciornik biały Potentilla alba, turzyca pagórkowa Carex montana, wyka kaszubska Vicia 

cassubica 

 

32 - grążel żółty Nuphar lutea, grzybienie białe Nymphaea alba, manna długoząbkowa 

Glyceria declinata, niezapominajka darniowa Myosotis caespitosa, ponikło sutkowate 

Eleocharis mamillata 

 

33 - bukwica zwyczajna Betonica officinalis, dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum, 

dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, gorysz siny Peucedanum cervaria, 

groszek czerniejący Lathyrus niger, janowiec barwierski Genista tinctoria, jaskier 

wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, 

naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, pierwiosnek lekarski Primula veris, pięciornik 

biały Potentilla alba, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, turzyca pagórkowa Carex 

montana, wyka kaszubska Vicia cassubica 

 

34 - bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, jaskier wielokwiatowy Ranunculus 

polyanthemos, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, nerecznica grzebieniasta 

Dryopteris cristata, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turówka leśna Hierochloë 

australis, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, widłak jałowcowaty Lycopodium 

annotinum 

 

35 - bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 

kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, pluskwica europejska Cimicifuga 

europaea, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turówka leśna Hierochloë australis 

 

36 - janowiec barwierski Genista tinctoria, leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, 

miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, 

pięciornik biały Potentilla alba, wyka kaszubska Vicia cassubica 

 

37 - bukwica zwyczajna Betonica officinalis, groszek czerniejący Lathyrus niger, jaskier 

wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, 

miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, pierwiosnek lekarski Primula veris, 
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pięciornik biały Potentilla alba, turzyca pagórkowa Carex montana, wyka kaszubska Vicia 

cassubica 

  

38 - arnika górska Arnica montana, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, dziurawiec 

skąpolistny Hypericum montanum, gorysz siny Peucedanum cervaria, janowiec barwierski 

Genista tinctoria, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, leniec bezpodkwiatkowy 

Thesium ebracteatum, lilia złotogłów Lilium martagon, miodunka wąskolistna Pulmonaria 

angustifolia, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, oman szorstki Inula hirta, pięciornik 

biały Potentilla alba, podkolan biały Platanthera bifolia, prosienicznik plamisty Hypochoeris 

maculata, sasanka otwarta Pulsatilla patens, szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus 

ratisbonensis, turzyca pagórkowa Carex montana, wyka kaszubska Vicia cassubica 

 

39 - arnika górska Arnica montana, sasanka otwarta Pulsatilla patens 

 

40 - jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, leniec bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, okrzyn łąkowy Laserpitium 

prutenicum 

 

41 - bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno zwyczajne Ledum palustre, bażyna czarna 

Empetrum nigrum, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, pomocnik baldaszkowy 

Chimaphila umbellata, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, sit drobny Juncus 

bulbosus, turzyca bagienna Carex limosa, widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum, 

widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum 

 

42 - podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum, szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus 

ratisbonensis 

 

43 - błotniszek wełnisty Helodium blandowii, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 

grzybienie białe Nymphaea alba, nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, rosiczka 

okrągłolistna Drosera rotundifolia, torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii, trzcinnik 

prosty Calamagrostis stricta, turzyca strunowa Carex chordorrhiza, widlicz cyprysowy 

Diphasiastrum tristachyum, widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum, widłak 

goździsty Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, wroniec 

widlasty Huperzia selago 
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4.2 Zbiorowiska roślinne 

4.2.1 Charakterystyka ogólna 

Roślinność Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego jest silnie 

zróżnicowana, w dużym stopniu naturalna, obejmująca wiele różnych jednostek 

fitosocjologicznych. Jest to uwarunkowane występowaniem bardzo różnorodnych siedlisk 

oraz działalnością człowieka. Na omawianym terenie stwierdzono 255 zbiorowisk roślinnych 

z 27 klas, przeważnie w randze zespołu, rzadziej jako zbiorowiska o randze nieokreślonej. 

Sporządzony wykaz jednostek syntaksonomicznych (Tabela 8) opracowano głównie według 

klasyfikacji zbiorowisk Matuszkiewicza (2005) oraz Brzega i Wojterskiej (2001), rzadziej na 

podstawie innych opracowań. Fitosocjologiczne materiały dokumentacyjne pochodzą z 

publikacji, ekspertyz, prac doktorskich i magisterskich (m.in. Żuk 1979, Jutrzenka-

Trzebiatowski, Dziedzic 1984-85, 1994, Kępczyński, Załuski 1986, 1987, 1993, Załuski 

1981, 1987, 1989, 1993, Fedorowicz 1997, Ejankowski 2000, Lewandowska 2000, 

Kochańska 2001, Paszek 2002, 2005, Gawenda-Kempczyńska 2003, Urbańska 2004, Załuski 

i in. 2005) oraz z wieloletnich obserwacji (T. Załuski, mat. niepublikowane).  

Stosunkowo wiele zbiorowisk roślinnych jest w niewielkim stopniu zmienionych 

przez człowieka, posiadają one charakter zbliżony do naturalnego. Należą do nich zespoły 

wodne z klas Charetea, Lemnetea, Potametea, Littorelletea i Utricularietea intermedio–

minoris, szuwarowe z klasy Phragmitetea, torfowiskowe z klas Oxycocco-Sphagnetea i 

Scheuchzerio-Caricetea nigrae, źródliskowe z klasy Montio-Cardaminetea oraz niektóre 

leśne i zaroślowe z klas Alnetea glutinosae, Querco-Fagetea i Vaccinio-Piceetea. 

Szata roślinna terenu parku wyróżnia się obecnością dużych powierzchni leśnych, co 

wyraźnie wzbogaca krajobraz i ma ważne znaczenie ekologiczne. Często dominują 

drzewostany średnich i starszych klas wieku. Oprócz zbiorowisk o wyraźnych cechach lasu 

gospodarczego spotyka się ekosystemy leśne o naturalnych drzewostanach, strukturze i 

składzie gatunkowym. 

Charakterystyczną cechą szaty roślinnej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego jest występowanie mniej lub bardziej typowo wykształconych, dużych 

kompleksów lasów grądowych Tilio-Carpinetum. Największe ich powierzchnie znajdują się 

w północnej i centralnej części parku, w nadleśnictwie Brodnica i obrębie Ruda (okolice 

Górzna, Rudy i Buczkowa) oraz w zachodniej części obrębu i nadleśnictwa Lidzbark (okolice 

Klonowa, Piaseczna i Sarniej Góry). Wiele płatów grądu zachowało typowy skład runa, 
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pomimo wprowadzenia sosny do drzewostanu. Typowymi lokalnie składnikami fitocenoz 

grądowych są m.in. grab zwyczajny Carpinus betulus oraz dominujący wiosną zawilec 

gajowy Anemone nemorosa . Szczególnie cenne są niektóre postacie grądu, np. grąd niski 

Tilio-Carpinetum corydaletosum (w tym postać z czosnkiem niedźwiedzim Allium ursinum) 

oraz ciepłolubny grąd miodownikowy Tilio-Carpinetum melittetosum, z wieloma rzadkimi 

gatunkami światłolubnymi. Grupę grądów reprezentuje też bogaty florystycznie grąd 

zboczowy, tzw. las klonowo-lipowy Acer platanoides-Tilia cordata, związany z jarami oraz 

zboczami bocznych dolinek i nisz źródliskowych, 

Szatę roślinną parku znacznie urozmaicają wartościowe florystycznie fitocenozy 

świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum, z wieloma rzadkimi gatunkami roślin 

ciepłolubnych. Najlepiej wykształcone ich płaty zaobserwowano między Bryńskiem Kolonią 

a Nowymi Konopatami, w rejonie Borówna oraz na południowy zachód od leśniczówki Nowy 

Świat. Ten typ lasu łatwo ulega przekształceniom i zanikowi, najczęściej na skutek 

zacieniania przez drzewa liściaste (grab, lipa i in.) lub ekspansji borówki czarnej Vaccinium 

myrtillus pod okapem wprowadzonej sztucznie sosny.  

Na uwagę zasługują ponadto bory sosnowe (Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum) 

i mieszane (Querco roboris-Pinetum, Serratulo-Pinetum), z udziałem m.in. widłaków 

(Lycopodium clavatum, L. annotinum, Diphasiastrum complanatum, D. tristachyum), sasanki 

otwartej Pulsatilla patens, arniki górskiej Arnica montana i zimoziołu północnego Linnaea 

borealis. 

Z grupy olsów i łęgów na wyróżnienie zasługują zbiorowiska źródliskowe, związane z 

wysiękiem i przepływem wody. Olsy źródliskowe Cardamino-Alnetum wyróżniają się 

licznym udziałem rzeżuchy gorzkiej Cardamine amara. W niszach źródliskowych spotyka się 

ponadto specyficzne, kadłubowe postacie podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-

Fraxinetum. Występują one m.in. nad Jeziorem Młyńskim oraz w rynnach Górzanki i 

Brynicy. Podmokłe zbiorowiska zaroślowe reprezentują głównie zarośla łozowe Salicetum 

pentandro-cinereae. 

Do rzadko spotykanych w regionie zespołów leśnych należą bór bagienny (Vaccinio 

uliginosi-Pinetum) i brzezina bagienna (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis). 

Stwierdzono je m.in. w okolicach Płociczna, Diabelca i Jamielnika. 

 Duże zróżnicowanie siedlisk Parku spowodowało również wykształcenie się wielu 

nieleśnych zbiorowisk roślinnych. Znaczna część z nich reprezentowana jest przez fitocenozy 

o charakterze naturalnym lub półnaturalnym.  
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 Naturalne zbiorowiska nieleśne to głównie liczne zespoły roślin wodnych, 

występujące w jeziorach, dołach potorfowych lub małych oczkach wodnych. Są to zarówno 

zbiorowiska  ramienic z klasy Charetea, występujące na dnie czystych jezior, a także 

skupienia roślin naczyniowych o liściach zanurzonych lub pływających (klasy Potametea i 

Lemnetea). Na obrzeżach jezior występuje zwykle różnorodna roślinność szuwarowa z klasy 

Phragmitetea. Specyficzne dla terenu parku są zbiorowiska źródliskowe z klasy Montio-

Cardaminetea. 

  Na omawianym terenie występują różnego typu torfowiska, których roślinność 

zaliczana jest do klas Oxycocco-Sphagnetea i Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Obok troficznie 

ubogich, wysokich i przejściowych torfowisk mszarnych (tj. z udziałem mchów torfowców 

Sphagnum sp.) spotyka się eutroficzne torfowiska niskie, zwykle z dominacją turzyc i traw, 

mające często charakter tzw. mechowisk. Do grupy torfowisk niskich należą również 

torfowiska źródliskowe, wykształcone niekiedy na zboczach w miejscach wysięku wody.  

 Obok naturalnej roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej częsta jest również 

w parku roślinność półnaturalna, m.in. z klas Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea, 

Koelerio-Corynephoretea, Trifolio-Geranietea, Artemisietea i Nardo-Callunetea, częściowo 

uwarunkowana rozmaitymi zabiegami gospodarczymi człowieka. Ekosystemy z roślinnością 

półnaturalną to łąki i pastwiska, suche murawy na zboczach, murawy psammofilne, okrajki 

leśne oraz wrzosowiska.  

Natomiast roślinność segetalna z klasy Stellarietea (zbiorowiska chwastów polnych) 

oraz roślinność ruderalna z klas Stellarietea, Artemisietea, Agropyretea i Polygono-Poëtea 

(zbiorowiska nieużytków i przydroży) określana jest jako synantropijna, czyli bardzo silnie 

przekształcona antropogenicznie. Jest ona na niektórych terenach parku dominująca.   
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Tabela 8. Wykaz zbiorowisk roślinnych  

 

Numer 

kolejny 
Jednostki syntaksonomiczne 

Częstość 

wystę-

powania 

Typy zajmowanych siedlisk 

Uwagi 
Wody, 

brzegi 

wód 

Bagna, 

torfo-

wiska 

Łąki, 

murawy 

Lasy, 

zarośla 

Siedli-

ska 

synan-

tropijne 

 KL. AGROPYRETEA INTERMEDIO-REPENTIS (Oberd.& all. 1967) Th. 

Müll. & Görs 1969 

       

 Rz. Agropyretalia intermedio-repentis (Oberd. & all. 1967) Th. 

Müll. & Görs 1969 [=Agropyretalia repentis Oberd., Th. Müll. & 

Görs 1967 

       

 Zw. Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966        

1 Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy. 1943 +     x  

2 Poo-Anthemetum tinctoriae Th. Müll. & Görs 1969 in Oberd. 1970 +   x  x  

3 Convolvulo-Brometum inermis Eliáń 1979 ++   x  x  

4 Elymo-Rubetum caesii Dengler 1997 ++   x  x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

5 zbior. Elymus repens ++   x  x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

6 zbior. Saponaria officinalis ++     x  

 KL. ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. & R. Tx. 1943        

 Rz. Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937        

 Zw. Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meij. Drees. 1936        

7 Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987 ++       

8 Sphagno squarrosi-Alnetum Sol-Górn. (1975) 1987 +    x   

9 Cardamino-Alnetum (Meij. Drees. 1936) Pass. 1968 ++    x   

10 Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis Czerw. 1972 

[=zbior. Betula pubescens-Thelypteris palustris  Czerw. 1972] 

+    x   

11 zbior. Ribes nigrum +    x   

 Zw. Salicion cinereae Th. Müll. & Görs 1968        

12 Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961 [=Salicetum 

cinereae Kobendza 1930] 

+++  x  x  tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

13 Salicetum auritae Jonas 1935 em. Oberd. 1964 [=Betulo-Salicetum 

auritae Meij. Drees. 1936] 

+  x  x   

         

 KL. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg & R. Tx. in R. Tx. 1950        

 Rz. Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 em. Oberd. in Oberd. & 

al. 1967 [=Galio-Calystegietalia sepium (R. Tx. 1950) Oberd. in 

Oberd. & al. 1967] 
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 Zw. Calystegion sepium R. Tx. 1947 em. 1950 [=Convolvulion 

sepium R. Tx. 1947] 

       

14 Eupatorietum cannabini R. Tx. 1937 +   x   tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

15 Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium Hilb., Heinr. & Niem. 1972  +   x    

16 Urtico-Convolvuletum sepium Görs & Th. Müll. 1969 +   x x   

17 Rudbeckio-Solidaginetum R. Tx. & Raabe in R. Tx. 1950 ex 

Fijałkowski 1978 

+   x x   

18 Helianthetum decapetali (Moor 1958) Morariu 1967 [=Helianthetum 

tuberosi  (Moor 1958) Lohm. in Oberd. & al. 1967] 

+     x  

19 Sicyo-Echinocystietum lobatae Fijałkowski 1978 ex Brzeg & M. 

Wojt. 2001 

+     x  

20 Fallopio-Humuletum lupuli Brzeg 1989 ex Brzeg & M. Wojt. 2001 +    x x  

 Zw. Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967 [=Petasition officinalis 

Sillinger 1933 em. R. Tx. 1967] 

       

21 Urtico-Aegopodietum R. Tx. (1947) 1967 ++    x x  

22 Anthriscetum sylvestris Hadač 1978 ++   x x x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

23 Chaerophylletum aromatici (R. Tx. 1967) Neuhäuslová-Novotná & al. 

1969 

+    x   

24 zbior. Urtica dioica ++   x  x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

25 zbior. Cirsium arvense +   x  x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

26 zbior. Geranium sylvaticum +    x   

 Zw. Galio-Alliarion (Oberd. 1962) Lohm. & Oberd. in Oberd. & 

al. 1967 

       

27 Alliario-Chaerophylletum temuli Lohm. 1949 +    x   

28 Myosotido sparsiflorae-Alliarietum petiolatae Gutte 1973 +    x   

29 Impatientetum parviflorae Brzeg 1989 ex Borysiak 1994 ++    x x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

30 Galio aparines-Veronicetum sublobatae Brzeg in Brzeg & M. Wojt. 

2001  

++     x  

31 Torilidetum japonicae Lohm. in Oberd. & al. 1967 ex Görs & Th. 

Müll. 1969 

+    x x  

32 Geo urbani-Chelidonietum maji Jarolímek & al. 1997 +    x x  

33 Epilobio montani-Geranietum robertiani Lohm. in Oberd. & al. 1967 

ex Görs & Th. Müll. 1969 em. Hilbig 1972 

++    x x  

34 Scrophulario-Galeopsietum speciosae Pass. 1981 +     x  

35 Aegopodio-Fragarietum moschatae Pass. 1997 +    x   
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36 Arctietum nemorosi R.Tx. 1950 ex Oberd. 1957 +    x   

 Rz. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & R. Tx. 1943        

 Zw. Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926 ex Br.-Bl. & al. 1936        

37 Onopordetum acanthii Libb. 1932 em. Br.-Bl. & all. 1936 +     x  

38 Melilotetum albo-officinalis Siss. 1950 [=Echio-Melilotetum albi R. 

Tx. 1947] 

+     x  

39 Artemisio vulgaris-Tanacetetum Br.-Bl. 1949 ex Siss. 1950 n.inv. 

[=Tanaceto-Artemisietum Br.-Bl. 1931 em. 1949] 

++     x  

40 Berteroëtum incanae Siss. & Tideman in Siss. 1950 ++     x  

41 Poo compressae-Tussilaginetum R. Tx. 1931 n.inv. +     x  

42 Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii Faliński 1965 ++   x  x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

 Zw. Arction lappae R. Tx. 1937 em. Siss. in Westh. & al. 1946        

43  Arctietum lappae Felföldy 1942 [= Leonuro-Arctietum tomentosi 

(Felföldy 1942) Lohm. in R.Tx. 1950 p.p.] 

+     x  

44 Leonuro-Ballotetum nigrae Slavnić 1951 ++     x  

45 Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici R. Tx. 1931 

[=Chenopodietum boni-henrici Th. Müll. in Seybold & Th. Müll. 

1972] 

+     x  

46 Hyoscyamo-Conietum maculati Slavnić 1951 [=Lamio albi-

Conietum maculati Oberd. 1957] 

+     x  

47 Rumicetum obtusifolii Kulcz. 1928 corr. Brzeg & Pawlak 1998 ++   x x x  

48 zbior. Arctium minus +     x  

         

 KL. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) 

Oberd. in Oberd. 1977 [=ASPLENIETEA RUPESTRIA Br.-Bl.1934 in 

Meier & Br.-Bl. 1934] 

       

 Rz. Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 corr. 

Br.-Bl. 1948 

       

 Zw. Hypno-Polypodion vulgaris Mucina 1993        

49 Asplenio-Polypodietum Firbas 1924 [=Hypno-Polypodietum Jurko & 

Peciar 1963]  

+    x   

         

 KL. BIDENTETEA TRIPARTITAE R. Tx., Lohm. & Prsg in R. Tx. 1950        

 Rz. Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & R. Tx. 1943        

 Zw. Bidention tripartitae Nordh. 1940 em. R. Tx. in Poli & J. Tx. 

1960 

       

50 Bidenti-Polygonetum hydropiperis (Miljan 1933) Lohm. in R. Tx. 1950 

n.inv. 

++ x   x   

51 Bidenti-Polygonetum mitis R. Tx. 1979 +    x   
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52 Rumici crispi-Alopecuretum aequalis Cirtu 1972 + x      

53 Tephroseridetum palustris Burrichter 1970 ex Pott 1995 

[=Senecionetum tubicaulis Burrichter 1970 ex Pott 1992] 

+ x     w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

54 Bidentetum cernui Kobendza 1948 + x x     

55 Leersio-Bidentetum (Koch 1926) Poli & J. Tx. 1960  + x      

56 zbior. Polygonum minus +    x   

57 zbior. Bidens connata + x x  x   

 Zw. Chenopodion glauci (R. Tx.1960 in Poli & J. Tx. 1960) Hejný 

1974 [=Chenopodion fluviatile R. Tx.1960 in Poli & J. Tx. 1960] 

       

58 zbior. Polygonum lapathifolium +   x  x  

         

 KL. CHARETEA FRAGILIS Fukarek 1961 ex Krausch 1964        

 Rz. Charetalia hispidae Sauer 1937 ex Krausch 1964         

 Zw. Charion fragilis (Sauer 1937) Krausch 1964 em. W. Krause 

1969 

       

59 Charetum fragilis Fijałkowski 1960 + x     tendencje do przekształceń i 

zanikania 

60 Charetum asperae Corillion 1957 + x      

61 Charetum contrariae Corillion 1957 + x     tendencje do przekształceń i 

zanikania 

62 Charetum rudis Dąmbska 1966 + x     tendencje do przekształceń i 

zanikania 

63 Nitellopsidetum obtusae (Sauer 1937) Dąmbska 1961 + x     tendencje do przekształceń i 

zanikania 

         

 KL. EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R. Tx. & Prsg 1950 in R. Tx. 

1950 

       

 Rz. Atropetalia Vlieg. 1937        

 Zw. Sambuco-Salicion capreae R. Tx. & Neum. in R. Tx. 1950 ex 

Oberd. 1957  

       

64 Salicetum capreae Schreier 1955 +    x   

65 Rubetum idaei Malinowski & Dziubałtowski 1914 em. Oberd. 1973 ++    x   

66 Sambucetum racemosae (Noirf. 1949) Oberd. 1973 [= Rubo-

Sambucetum racemosi R.Tx. & Neum. 1950] 

+    x   

 Zw. Carici piluliferae-Epilobion angustifolii R. Tx. 1950        

67 Epilobio-Senecionetum sylvatici Hueck 1931 ex R.Tx. 1937 ++    x   

68 Calamagrostietum epigeji Juraszek 1928 ++   x x x  

69 zbior. Calamagrostis arundinacea +    x   

70 zbior. Pteridium aquilinum +    x   

71 zbior. Lupinus polyphyllus +    x   
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 KL. FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943        

 Rz. Brometalia erecti W. Koch 1926 em. (Korneck 1974) Brzeg & 

M. Wojt. 1996 

       

 Zw. Cirsio pannonici-Brachypodion pinnati Hadač & Klika in Klika 

& Hadač 1944 em. Krausch 1961 

       

72 zbior. Brachypodium pinnatum +   x x   

 Zw. Phleion boehmeri Głowacki 1972 ex Celiński & Balcerkiewicz 

1973 

       

73 Sileno otitae-Festucetum trachyphyllae Libb. 1933 n.inv. corr. 

Głowacki 1988 

+   x    

 Zw. Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Th. Müll. in Th. Müll. 

1961 [=Phleion boehmeri Głowacki 1975 p.p.] 

       

74 Tunico-Poëtum compressae (Celiński 1953) Głowacki 1975  +   x  x  

         

 KL. FONTINALETEA ANTIPYRETICAE Hb. 1957        

 Rz. Fontinaletalia antipyreticae Hb. 1957         

 Zw. Fontinalion antipyreticae  Koch 1936        

75 Fontinaletum antipyreticae Kaiser 1936 + x     w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

         

 KL. ISOËTO DURIEUI-JUNCETEA BUFONII (Br.-Bl. & R. Tx. 1943 ex 

Westh. & al. 1946) Riv.-Mart. 1988 

       

 Rz. Nanocyperetalia Klika 1935 [Cyperetalia fusci (Klika 1935) 

Müller-Stoll & Pietsch 1961] 

       

 Zw. Radiolion linoidis (Rivas-Goday 1961) Pietsch 1973        

76 Ranunculo-Myosuretum minimi Diem., Siss. & Westh. 1940 +     x  

77 Juncetum bufonii Felföldy 1942  ++ x    x  

78 zbior. Lythrum portula + x     w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

         

 KL. KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika in 

Klika & Novák 1941 

       

 Rz. Corynephoretalia canescentis Klika 1934        

 Zw. Corynephorion canescentis Klika 1934        

79 Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis (R. Tx. 1928) Libb. 

1933 

++   x    

80 Corniculario-Cladonietum mitis Krieger 1937 ex Krotoska & 

Tobolewski 1978 

+   x    

 Zw. Thero-Airion R. Tx. 1951 ex Oberd. 1957 em. Brzeg in Brzeg        
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& M. Wojt. 1996 

81 Thymo-Festucetum ovinae R. Tx. 1955 +   x x   

82 Diantho-Armerietum Krausch 1959  +   x    

 Zw. Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1934        

83 Sileno otitis-Festucetum Libb. 1933 +   x    

84 Koelerio-Astragaletum arenarii Głow. 1988 +    x  w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

         

 KL. LEMNETEA MINORIS (R. Tx. 1955) de Bolós & Masclans 1955        

 Rz. Lemnetalia minoris (R. Tx. 1955) de Bolós & Masclans 1955        

 Zw. Lemnion minoris (R. Tx. 1955) de Bolós & Masclans 1955        

85 Lemnetum minoris Soó 1927 ++ x      

86 Lemnetum gibbae (Bennema & al. 1943) Miyawaki & J. Tx. 1960 + x      

87 Lemnetum trisulcae (Kelhofer 1915) Knapp & Stoffers 1962 ++ x      

88 Lemno-Spirodeletum polyrhizae W. Koch 1954 ex Th. Müll.& Görs 

1960 

++ x      

89 Wolffietum arrhizae (Bennema & al. 1943) Miyawaki & J. Tx. 1960 + x      

90 Riccietum fluitantis Slavnić 1956 em. R. Tx. 1974 + x     w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

 Zw. Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933        

91 Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd. 1957) Pass. 1978 ++ x      

92 Stratiotetum aloidis (Nowiński 1930) Miljan 1933 + x     tendencje do przekształceń i 

zanikania 

93 Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928 ex 1947 + x     tendencje do przekształceń i 

zanikania 

         

 KL. LITTORELLETEA UNIFLORAE Br.-Bl. & R. Tx. 1943        

 Rz. Littorelletalia uniflorae Koch 1926        

 Zw. Eleocharition acicularis Pietsch 1966 em. Dierss. 1975        

94 Eleocharitetum acicularis (Baumann 1911) W. Koch 1926  + x     w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

         

 KL. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937 em. 1970        

 Rz. Plantaginetalia majoris R. Tx. (1943) 1950         

 Zw. Lolio-Plantaginion majoris R. Tx. 1947        

95 Lolio-Plantaginetum Beger 1932 em. Siss. 1969 ++   x  x  

96 Prunello-Plantaginetum Faliński 1963  ++   x x   

97 Juncetum tenuis (Diem., Siss. & Westh. 1940) Schwick. 1944 em. R. 

Tx. 1950 

++    x   

98 zbior. Poa subcaerulea ++   x x   
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 Rz. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R. Tx. 1970         

 Zw. Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 em. R. Tx. 1950        

99 Ranunculo-Alopecuretum geniculati Tx. 1937 [= Rumici-

Alopecuretum R. Tx. 1950] 

+   x    

100 Blysmo-Juncetum compressi (Br.-Bl. 1922 ex Libbert 1932) R. Tx. 

1950 

+   x    

101 Rorippo-Agrostietum (Moor 1958) Oberd. & Th. Müll. 1961  + x  x    

102 Mentho longifoliae-Juncetum inflexi Lohm. 1953 +   x    

103 Potentilletum anserinae (Rapaics 1927) Pass. 1964  ++  x x   tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

 Rz. Molinietalia caeruleae W.Koch 1926         

 Zw. Filipendulion ulmariae Segal 1966 [=Filipendulo-Petasition 

Br.-Bl. 1947 p.p.] 

       

104 Filipendulo-Geranietum W. Koch 1926 ++   x   tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

105 Valeriano-Filipenduletum Siss. in Westh. & all. 1946 +   x    

106 Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 +   x    

107 zbior. Thalictrum flavum +   x    

 Zw. Molinion caeruleae W. Koch 1926        

108 Galietum borealis Nowiński 1928 [=Molinietum caeruleae W. Koch 

1926 p.p., Galio borealis-Molinietum (W. Koch 1926) Philippi 

1960] 

+   x   w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

109 Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae Kuhn 1937 [=Molinietum 

caeruleae W. Koch 1926 p.p., Junco-Molinietum (R. Tx. 1937) Prsg 

1951 p.p., Succisetum pratensis (R. Tx. 1937) Pass. 1964 ex Wiegleb 

1977] 

++   x   tendencje do przekształceń i 

zanikania 

110 Junco-Molinietum (R. Tx. 1937) Prsg 1951 em. Pass. 1964 +   x   tendencje do przekształceń i 

zanikania 

 Zw. Calthion palustris R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957        

111 Angelico-Cirsietum oleracei R. Tx. 1937 em. Oberd. 1967 [=Cirsio-

Polygonetum bistortae R. Tx. 1951] 

+++   x   tendencje do przekształceń i 

zanikania 

112 Polygono bistortae-Trollietum europaei (Hundt 1964) Bal.-Tul. 

1981 

+   x    

113 Scirpetum sylvatici Ralski 1931 ++   x    

114 Caricetum cespitosae (Steffen 1931) Klika & Ńmarda 1940 ++   x    

115 Epilobio-Juncetum effusi Oberd. 1957  ++   x    

116 zbior. Equisetum palustre  +  x x    

 Zw. Alopecurion pratensis Pass. 1964        

117 Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 +   x    

118 zbior. Deschampsia caespitosa [incl. Deschampsietum caespitosae ++   x    
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Horvatić 1930, Stellario-Deschampsietum Freitag 1957] 

119 zbior. Holcus lanatus [incl. Holcetum lanati (Issler 1936) em. Pass. 

1964, Loto-Holcetum lanati Pass. (1964) 1977] 

++   x    

120 zbior. Anthoxanthum odoratum ++   x    

 Rz. Arrhenatheretalia Pawł. 1928         

 Zw. Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926        

121 Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1919 ex Scherrer 1925 [=Dauco-

Arrhenatheretum Görs 1966] 

++   x  x tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

122 zbior. Poa pratensis-Festuca rubra Fijałk. 1962 +   x    

 Zw. Cynosurion R. Tx. 1947        

 Podzw. Lolio-Cynosurenion Jurko 1974        

123 Lolio-Cynosuretum R. Tx. 1937 +++   x    

 Podzw. Polygalo-Cynosurenion Jurko 1974        

124 Anthoxantho-Agrostietum Sillinger 1933 em. Jurko 1969 ++   x   tendencje do przekształceń i 

zanikania 

         

 KL. MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943         

 Rz. Montio-Cardaminetalia Pawł. 1928        

 Zw. Cardamino-Montion Br.-Bl. 1925        

125 zbior. Stellaria uliginosa + x   x   

 Zw. Cratoneurion commutati W. Koch 1928        

126 zbior. Cratoneuron filicinum + x      

 Rz. Cardamino-Chrysosplenietalia Hinterlang 1992        

 Zw. Caricion remotae Kästner 1941        

127 Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959 ++ x   x   

         

 KL. NARDO-CALLUNETEA Prsg 1949 [=CALLUNO-

ULICETEA Br.-Bl. & R. Tx. em. Prsg 1949] 

       

 Rz. Nardetalia Prsg 1949        

 Zw. Violion caninae Schwick. 1944 [= Nardo-Galion saxatilis Prsg 

1949] 

       

128 Polygalo-Nardetum Prsg 1953  +   x    

 Rz. Vaccinio-Genistetalia Schubert 1960        

 Zw. Calluno-Arctostaphylion R. Tx. & Prsg 1949 ex Faliński 1965        

129 Arctostaphylo-Callunetum (Juraszek 1928) R. Tx. & Prsg 1940 ex 

Faliński 1965 

+   x   w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

130 zbior. Chamaecytisus ratisbonensis +   x    

 Zw. Pohlio nutantis-Callunion (Shimwell 1973) Brzeg 1982        

131 Pohlio-Callunetum Shimwell 1973 em. Brzeg 1982 ++   x    

1 Sieglingio-Agrostietum capillaris Balcerkiewicz & Brzeg +    x  tendencje do 
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32 1978 ++ rozprzestrzeniania się 

1

33 

zbior. Vaccinium myrtillus +

++ 

   x   

         

 KL. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & R. Tx. 1943        

 Rz. Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968        

 Zw. Sphagnion magellanici Kästner & Flössner 1933 em. Dierss. 

1975 

       

134 Sphagnetum magellanici (Malc. 1929) Kästner & Flössner 1933 

[=Sphagnetum medio-rubelli] 

++  x     

135 zbior. Eriophorum vaginatum-Sphagnum recurvum Hueck 1928 pro 

ass.  

++  x     

136 Ledo-Sphagnetum magellanici Sukopp 1959 em. Neuhäusl 1969 ++  x     

         

 KL. PHRAGMITETEA AUSTRALIS (Klika in Klika & Novák 1941) R. 

Tx. & Prsg 1942 

       

 Rz. Phragmitetalia australis W. Koch 1926        

 Zw. Phragmition australis W. Koch 1926         

137 Phragmitetum australis (W. Koch 1926) Schmale 1939 +++ x x x   tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

138 Typhetum angustifoliae Soó 1927 ex Pignatti 1953 ++ x      

139 Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chouard 1924 ++ x      

140 Glycerietum maximae (Allorge 1922) Hueck 1931 ++ x      

141 Sparganietum erecti Roll 1938 ++ x      

142 Typhetum latifoliae Soó 1927 ex Lang 1973 ++ x x     

143 Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 ++ x      

144 Acoretum calami Kobendza 1948   ++ x      

145 Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobr. 1935   + x x     

 Zw. Magnocaricion elatae W. Koch 1926        

146 Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer & Sissingh in Boer 1942 ++ x x     

147 Thelypterido-Phragmitetum Kuiper 1958 ++ x      

148 Iridetum pseudacori Eggler 1933 ex Brzeg & M. Wojt. 2001 ++ x x     

149 Caricetum paniculatae Wangerin 1916 ex von Rochow 1951 ++ x x     

150 Caricetum elatae W. Koch 1926 ++ x x     

151 Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osvald 1923 ++ x x     

152 Caricetum acutiformis Eggler 1933 +++ x x x    

153 Caricetum gracilis Almquist 1929 ++ x  x    

154 Caricetum vesicariae Br-Bl. & Denis 1926 + x  x    

 Rz. Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953        

 Zw. Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959        
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155 Eleocharitetum palustris Sennikov 1919  + x      

156 Sagittario-Sparganietum emersi R. Tx. 1953  + x      

157 Glycerio-Oenanthetum aquaticae (Eggler 1933) Hejný 1948 em. 

1978 

+ x      

 Zw. Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. & Siss. ap. Boer 1942 

n.inv. 

       

158 Glycerietum fluitantis (Nowiński 1928) Wilzek 1935 ++ x x     

159 Glycerietum plicatae (Kulcz. 1928) Oberd. 1954 ++ x      

160 Glycerietum plicato-nemoralis Kopecký 1972 n. inv. ++ x   x   

161 Cardamino amarae-Beruletum erecti Turoňová 1985 ++ x  x    

162 Leersietum oryzoidis Krause in R. Tx. 1955 ex Pass. 1957 + x  x    

163 Epilobio hirsuti-Scrophularietum umbrosae Niem., Heinr. & 

Hilb.1973 

+ x   x   

164 zbior. Veronica beccabunga +    x   

 Zw. Phalaridion Kopecký 1961        

165 Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931 ++ x  x    

         

 KL. POLYGONO ARENASTRI-POËTEA ANNUAE Riv.-Mart. 1975 corr. 

Riv.-Mart. & al. 1991 

       

 Rz. Polygono arenastri-Poëtalia annuae R. Tx. in Géhu & al. 

1972 corr. Riv.-Mart. & al. 1991 

       

 Zw. Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri Riv.-Mart. 

1975 corr. Riv.-Mart. & al. 1991 

       

166 Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri Th. Müll. in Oberd. 

1971 

++     x  

167 Polygonetum calcati Lohm. 1975 [Eragrostio-Polygonetum 

avicularis (R. Tx. 1950) Oberd. 1952 p.p.] 

++     x  

168 Poëtum annuae Felföldy 1942   ++   x  x  

169 Puccinelio-Chenopodietum glauci Krippelová 1971 ++     x  

 Zw. Saginion procumbentis R. Tx. & Ohba 1972 in Géhu & al. 

1972 

       

170 Bryo-Saginetum procumbentis Diem., Siss. & Westh. 1940 n. inv. 

Oberd. 1983 

++     x  

171 Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülb. 1973  +     x  

         

 KL. POTAMETEA R.Tx. & Prsg. 1942 ex Oberd. 1957        

 Rz. Potametalia W. Koch 1926        

 Zw. Potamion pectinati (W. Koch 1926) Görs 1977        

172 Potametum pectinati (Hueck 1931) Carstensen 1955  + x      

173 Potametum friesii (Bennema & Westhoff 1943) Segal 1964 + x      
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[=Potametum mucronati Tomasz. 1978] 

174 Najadetum intermediae (Koch 1926) Lang 1973 + x      

175 Ranunculetum circinati (Bennema & West. 1943) Segal 1965  ++ x      

176 Myriophylletum spicati Soó 1927  + x      

177 Ceratophylletum demersi Hild 1956 ++ x      

178 Ceratophylletum submersi Soó 1928 + x      

179 Elodeetum canadensis Eggler 1933 ++ x      

 Zw. Nymphaeion Oberd. 1957        

180 Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1997 [=Nymphaeo albae-

Nupharetum luteae Nowiński 1928 n.mut.] 

++ x      

181 Potamogetonetum natantis Soó 1927 ex Podbielkowski & Tomasz. 

1978 

++ x x     

182 Polygonetum natantis Soo 1927  + x      

 Zw. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959        

183 Hottonietum palustris R. Tx. 1937  ++ x x     

184 Beruletum submersae Roll 1938 + x      

185 zbior. Nuphar lutea f. submersa + x      

186 zbior. Sparganium emersum ssp. fluitans + x      

         

 KL. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieg. 1937        

 Rz. Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. & Wall. 1928        

 Zw. Alno-Ulmion Br.-Bl. & R. Tx. 1943        

 Podzw. Alnenion glutinoso-incanae Seibert 1987        

187 Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952 +++    x   

188 Carici remotae-Fraxinetum W. Koch 1926 ++    x   

 Podzw. Ulmenion minoris Oberd. 1953        

189 Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 em. J. Mat. 1976 +    x   

 Zw. Carpinion betuli Issler 1931 em. Oberd. 1953        

190 Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 1962 +++    x   

191 Acer platanoides-Tilia cordata Jutrz.-Trzeb. 1995 [=Aceri-Tilietum 

cordatae Jutrz.-Trzeb. 1995] 

++    x   

 Rz. Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in 

Beguin & Theurill. 1984 

       

 Zw. Potentillo albae-Quercion petraeae Zól. & Jakucs n.nov. 

Jakucs 1967 

       

192 Potentillo albae-Quercetum petraeae Libb. 1933 n.inv. ++    x  tendencje do przekształceń i 

zanikania 

         

 KL. RHAMNO-PRUNETEA  Rivas-Goday & Carb. 1961 ex R. Tx. 1962        

 Rz. Prunetalia spinosae R. Tx. 1952        



 

 106 

 Zw. Carpino-Prunion spinosae R. Tx. 1952 em. Weber 1974        

193 Euonymo-Prunetum spinosae (Hueck 1931) Pass. in Pass. & Hofm. 

1968 

++    x   

194 Euonymo-Coryletum Pass. in Pass. & Hofm. 1968 ++    x   

195 zbior. Rosa canina +    x   

 Zw. Arctio-Sambucion nigrae Doing 1962         

196 Aegopodio-Sambucetum nigrae Doing 1962 em. M. Wojt. 1990 ++    x x  

197 Chelidonio-Robinietum Jurko 1963 +    x x  

198 zbior. Syringa vulgaris +    x   

199 zbior. Rosa rugosa +    x   

 Rz. Rubo-Franguletalia Pass. in Pass. & Hofm. 1968 ex Pass. 1978        

 Zw. Agrostio capillaris-Frangulion Pass. in Pass. & Hofm. 1968 em. 

Brzeg & M. Wojt. 2001 

       

201 Agrostio-Populetum tremulae Pass. in Pass. & Hofm. 1968 ++   x x  tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

202 Rubo plicati-Sarothamnetum Weber 1977  ++    x   

203 zbior. Rubus plicatus ++   x x   

204 zbior. Rubus nessensis +    x   

         

 KL. SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE (Nordh. 1936) R. Tx. 

1937  

       

 Rz. Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936        

 Zw. Rhynchosporion albae W. Koch 1926        

205 Caricetum limosae Br.-Bl. 1921  ++  x     

206 Rhynchosporetum albae W. Koch 1926  ++  x     

207 Sphagno-Eriophoretum angustifolii Hueck 1925 nom. inv.  ++  x     

 Zw. Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. in Lebrun & all. 1949        

208 Caricetum lasiocarpae Osvald 1923   x     

209 Caricetum diandrae Jonas 1932 +  x     

210 Sphagno-Caricetum rostratae Osvald 1923 em. Steffen 1931 ++  x     

211 Calletum palustris (Osvald 1923) Vanden Berghen 1952 ++  x     

212 Menyantho-Sphagnetum teretis Warén 1926 ++  x    tendencje do przekształceń i 

zanikania 

 Caricetalia nigrae W. Koch 1926 em. Nordhagen 1936         

 Zw. Caricion nigrae W. Koch 1926 em. Klika 1934        

213 Carici canescentis-Agrostietum caninae R. Tx. 1937  ++  x     

214 Calamagrostietum neglectae Steffen 1931 ++  x     

215 Sphagno-Juncetum effusi Dziubałtowski 1928 nom. inv. ++  x    tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

 Rz. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949         
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 Zw. Caricion davallianae Klika 1934        

216 Caricetum appropinquatae (W. Koch 1926) Soó 1938 +  x    tendencje do przekształceń i 

zanikania 

217 Caricetum paniceo-lepidocarpae (Steffen 1931) W. Braun 1968 +   x    

         

 KL. STELLARIETEA MEDIAE R. Tx., Lohm. & Prsg in R. Tx. 1950        

 Rz. Aperetalia spicae-venti J. & R. Tx. in Malato-Beliz & al. 1960 

em. Hüppe & Hofmeister 1990 

       

 Zw. Panico-Setarion Siss. in Westh. & al. 1946        

218 Spergulo-Echinochloëtum cruris-galli (Kruseman &Vlieger 1939) Tx. 

1950 nom. inv. 

++     x  

219 Spergulo arvensis-Scleranthetum annui Kuhn 1937 +++     x  

220 Digitarietum ischaemi R. Tx. & Prsg in R. Tx. 1950 ex R. Tx. 1954 ++     x  

2

21 

Echinochloo-Setarietum pumilae Felföldy 1942 em. Mucina 

1993 [=Galinsogo-Setarietum (R. Tx. & Beck. 1942) R. Tx. 1950] 

+

+ 

    x  

 Zw. Scleranthion annui (Kruseman &Vlieger 1939) Siss. in Westh. 

& al. 1946 

       

222 Arnoserido-Scleranthetum (Edouard 1925) R. Tx. 1937 (= 

Teesdaleo-Arnoseridetum Malc. 1929 R.Tx. 1937) 

+     x  

223 Aphano-Matricarietum R. Tx. 1937  ++     x  

224 Consolido-Brometum (Denissow 1930) R. Tx. & Prsg.1950 ++     x  

225 Papaveretum argemones (Libb. 1932) Krusem. & Vlieg. 1939  ++     x tendencje do przekształceń i 

zanikania 

 Rz. Papaveretalia rhoeadis Hüppe & Hofmeister 1990 em. Brzeg & 

M. Wojt. 2001 

       

 Zw. Veronico-Euphorbion Siss. 1942 ex Pass. 1964 [=Polygono-

Chenopodion Siss. 1946] 

       

226 Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et. Vlieg. 1939) R. Tx. 

1950 

+     x  

 Rz. Sisymbrietalia J. Tx. in Lohm. & al. 1962        

 Zw. Sisymbrion R. Tx., Lohm. & Prsg in R. Tx. 1950        

227 Sisymbrietum sophiae Kreh. 1935  +     x  

228 Hordeetum murini Libb. 1933 [= Hordeo-Brometum (Allorge 1922) 

Lohm. 1950] 

+     x  

229 Chenopodietum stricti Oberd. 1957 [= Chenopodietum ruderale 

Oberd. 1957] 

+     x  

230 Erigeronto-Lactucetum Lohm. 1950  +     x  

 Zw. Malvion neglectae (Gutte 1966) Hejný 1978        

231 Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae Aichinger 1933 nom. inv. 

[=Urtico-Malvetum neglectae (Knapp 1945) Lohm. 1950 ]  

++     x  
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 Zw. Salsolion ruthenicae Philippi 1971        

2

32 

Brometum tectorum Bojko 1934 +   x  x  

         

 KL. TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI Th. Müll. 1962        

 Rz. Origanetalia vulgaris Th. Müll. 1962        

 Zw. Geranion sanguinei R. Tx. in Th. Müll. 1962        

233 Geranio-Trifolietum alpestris Th. Müll. 1962  ++   x x   

234 Peucedanetum cervariae Kaiser 1926 +    x   

235 zbior. Fragaria viridis ++   x    

236 zbior. Laserpitium latifolium +    x  w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

 Zw. Trifolion medii Th. Müll. 1962        

237 Trifolio-Agrimonietum eupatoriae Th. Müll. 1962 ++   x x   

238 Agrimonio-Vicietum cassubicae Pass.1967 n.inv. +    x   

239 Vicietum sylvatico-dumetorum Oberd. & Th. Müll. 1961 ex Th. 

Müll. 1962 

+    x   

240 zbior. Lathyrus sylvestris +   x x   

241 zbior. Lychnis viscaria +   x x  w ostatnich latach zbiorowisko 

nie obserwowane 

 Zw. Melampyrion pratensis Pass. 1967        

242 Sedo maximi-Peucedanetum oreoselini Brzeg 1983 ex Macicka-

Pawlik & Wilczyńska 1996 

+    x   

243 zbior. Holcus mollis  +    x   

         

 KL. UTRICULARIETEA INTERMEDIO-MINORIS  Den Hartog & Segal 

1964 em. Pietsch 1965  

       

 Rz. Utricularietalia intermedio-minoris Pietsch 1965        

 Zw. Sphagno-Utricularion Mull. & Görs 1960        

244 Sparganietum minimi Schaaf 1925  +  x     

245 Scorpidio-Utricularietum minoris Th. Müll & Görs 1960  +  x     

         

 KL. VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1939        

 Rz. Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967        

 Zw. Dicrano-Pinion (Libb. 1933) W. Mat. 1962        

 Podzw. Dirano-Pinenion Seibert in Oberd. (ed.) 1992         

246 Cladonio-Pinetum Juraszek 1927  +    x  tendencje do przekształceń i 

zanikania 

247 Peucedano-Pinetum (W. Mat. 1962) W. Mat. & J. Mat. 1973 +++    x  tendencje do przekształceń i 

zanikania 
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248 Leucobryo-Pinetum (W. Mat. 1962) W. Mat. & J. Mat. 1973 +    x   

249 Molinio (caeruleae)-Pinetum W. Mat & J. Mat. 1973 +    x   

250 Querco roboris-Pinetum (W. Mat 1981) J. Mat. 1988 +++    x  tendencje do rozprzestrzeniania 

się 

251 Serratulo-Pinetum (W. Mat 1981) J. Mat. 1988  ++    x   

252 Dicrano-Juniperetum communis Barkm. 1968 ap.Westh. & den Held 

1969 

+    x   

 Podzw. Piceo-Vaccinienion uliginosi Seibert in Oberd. (ed.) 1992         

253 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libb. 1933 [=Betuletum 

pubescentis  R. Tx. 1937] 

++    x   

254 Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929 +  x  x   

 Rz. Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939        

 Zw. Vaccinio-Piceenion Oberd. 1957        

255 Querco-Piceetum (W. Mat. 1952) W. Mat. & Pol. 1955 +    x   

 

Częstość występowania:      +  - rzadko 

     ++ - często 

    +++  - pospolicie  
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4.2.2. Roślinność siedlisk przyrodniczych Natura 2000  

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono 20 typów 

siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, co wybitnie podnosi walory 

przyrodnicze terenu parku. O ich charakterze decyduje przeważnie specyficzna ich roślinność. 

Poniżej zamieszczono przegląd typów siedlisk przyrodniczych, podając dla lasów również 

podtypy. Lokalizację ważniejszych siedlisk przyrodniczych przedstawiono na mapie.     

Jako najbardziej cenne siedliska przyrodnicze wymienić należy jeziora ramienicowe i 

dystroficzne, a także torfowiska wysokie, przejściowe, nakredowe oraz mechowiska: 

 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic 

(Charetea) – kod 3140 

 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (Sphagno-Utricularion) – kod 3160 

 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (Sphagnion magellanici, 

Rhynchosporion albae) – kod *7110 

 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Scheuchzerio-Caricetea nigrae) – kod 7140 

 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci) – kod *7210 

 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

(Scheuchzerio-Caricetea nigrae) – kod 7230 

 

Wysokie walory przyrodniczo mają również niektóre typy lasów. Są to bory i lasy 

bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-

jesionowe oraz ciepłolubne dąbrowy.   

 Bory i lasy bagienne (w tym brzeziny bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum 

pubescentis, bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum oraz sosnowo-brzozowe lasy 

bagienne Thelypteridi-Betuletum pubescentis) – kod *91D0-1, *91D0-2, *91D0-6 

 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (w tym łęg jesionowo-olszowy 

Fraxino-Alnetum, źródliskowe lasy olszowe Cardamino-Alnetum i podgórski łęg 

jesionowy Carici remotae-Fraxinetum) – kod *91E0-3, *91E0-4, *91E0-5 

 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (wiązowo-jesionowy łęg śledziennicowy 

Ficario-Ulmetum) – kod 91F0-2 

 Ciepłolubne dąbrowy (świetlista dąbrowa Potentillo albae-Quercetum) – kod *91I0-1 
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Szczególną cechą tego terenu jest bardzo duża powierzchnia lasów grądowych oraz 

jezior eutroficznych: 

 Grąd subkontynentalny i grądy zboczowe (Tilio-Carpinetum, Acer platanoides-Tilia 

cordata) – kod 9170-2, 9170-3  

 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion, Potamion) – kod 

3150 

 

Ponadto na terenie parku krajobrazowego wykazano obecność innych siedlisk 

przyrodniczych, takich jak: 

 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis) – kod 3260   

 Suche wrzosowiska (Calluno-Ulicetalia) – kod 4030 

 Suche, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) – kod 6120 

 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea, Trifolio-Geranieta) – kod 6210 

 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion caeruleae) – kod 6410 

 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) – kod 6430   

 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – 

kod 6510 

 Śródlądowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum) – kod 91T0 

 

4.3 Charakterystyka szaty roślinnej wydzielonych jednostek 

W niniejszym rozdziale zawarto ogólną charakterystykę poszczególnych 49 jednostek 

powierzchniowych (zwanych elementarnymi – patrz delimitacja obszaru GLPK – rozdział 

12), jak i główne cechy ich szaty roślinnej. Zamieszczono informacje o formach ochrony. 

Podano dominujące i specyficzne typy roślinności,  naturalne i cenne zbiorowiska roślinne, a 

także rzadkie, zagrożone i chronione składniki flory. Oceniono ogólnie walory szaty roślinnej, 

niekiedy wskazano główne kierunki jej zagrożeń.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 1 

 Jednostka obejmuje wyjątkowo malowniczy, silnie zróżnicowany geomorfologicznie 

obszar morenowy na najbardziej północnych krańcach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego. Są to przede wszystkim tereny użytkowane rolniczo, gdzie dominuje 
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roślinność segetalna. Miejscami, głównie na stromych zboczach pagórków i na poboczach 

dróg, spotykamy fitocenozy muraw z klas Koelerio-Corynephoretea, Agropyretea intermedio-

repentis, Trifolio-Geranietea i Festuco-Brometea. Obszar wyróżnia się obecnością licznych, 

niewielkich, eutroficznych, naturalnych lub antropogenicznie zmienionych jezior i oczek 

wodnych, gdzie rozwija się roślinność wodna i szuwarowa z klas Potametea i Phragmitetea. 

Miejscami występują mokradła z szuwarami lub zaroślami łozowymi. Teren cechuje się 

bardzo niewielkim udziałem roślinności leśnej, którą reprezentują zarówno różnowiekowe 

nasadzenia sosnowe lub brzozowe na pagórkach, jak i podmokłe, w dużym stopniu naturalne, 

lasy brzozowe i olszowe o charakterze olsów i łęgów w obniżeniach terenu. Chronione 

gatunki roślin występują rzadko, m.in. w murawach – kocanki piaskowe Helichrysum 

arenarium, a w akwenach – grążel żółty Nuphar lutea. Szata roślinna tego terenu  nie ma 

wysokich walorów geobotanicznych.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 2 

 Jest to malowniczy krajobrazowo obszar morenowy, obejmujący duże jeziora Leźno 

Wielkie i Leźno Małe, a także przylegające do nich mokradła oraz tereny wysoczyznowe. Na  

brzegach jezior rozwijają się szerokie pasy szuwarów, głównie szuwar trzcinowy 

Phragmitetum australis. Wokół jezior dominuje roślinność segetalna z klasy Stellarietea, 

typowa dla żyznych siedlisk. Miejscami rozwija się roślinność ruderalna oraz psammofilne 

murawy. W obniżeniach terenu między jeziorami występują mozaiki olsu, łęgu olszowo-

jesionowego i zarośli łozowych. Na północny wschód od jeziora Leźno Wielkie rozciąga się 

kompleks zabagnień o charakterze torfowisk niskich, ze stosunkowo rzadko występującymi  

zbiorowiskami roślinnymi: Caricetum lasiocarpae i Calamagrostietum neglectae. Gatunki 

rzadkie i chronione występują rzadko, np. w murawach goździcznik wycięty Petrorhagia 

prolifera i kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, na suchych przydrożach oleśnik górski 

Libanotis pyrenaica, a na torfowisku niskim – trzcinnik prosty Calamagrostis stricta. Walory 

przyrodnicze szaty roślinnej tego terenu są średnie.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 3 

 Jednostka obejmuje północną część głównego kompleksu leśnego Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Jest to teren zajęty głównie przez lasy, tylko 

niewielkie powierzchnie zajmują nieliczne zabudowania i pola oraz psammofilne murawy. W 

obniżeniu wytopiskowym znajduje się eutroficzne jezioro. Wykształciło się też torfowisko 

wysokie. Inne zagłębienia wytopiskowe zajmują olsy i zarośla łozowe. Kompleks leśny to 
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zarówno lasy liściaste typu grądu Tilio-Carpinetum (od południa), jak i boru mieszanego 

Querco roboris-Pinetum (w części północnej). W latach osiemdziesiątych udokumentowano 

stąd świetlistą  dąbrowę Potentillo albae-Quercetum, która obecnie przekształciła się w grąd 

miodownikowy Tilio-Carpinetum melittetosum. Z rzadkich i chronionych gatunków roślin 

notowano tu był m.in. podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia i przylaszczka pospolita 

Hepatica nobilis. Obszar ma dość wysoką wartość pod względem charakteru szaty roślinnej. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 4 

 Jednostka ta to malowniczy obszar morenowy, między jeziorami Samińskim a Leźno 

Małe. Obszar obejmuje głównie tereny rolnicze oraz kompleksy młodych lasów sosnowych 

na gruntach porolnych. Miejscami, na żwirach i piaskach, występują suche murawy. W 

obniżeniach niekiedy małe akweny, szuwary z klasy Phragmitetea, bagienne lub wilgotne 

lasy olszowe typu olsu Ribeso nigri-Alnetum lub łęgu Fraxino-Alnetum, zarośla łozowe 

Salicetum pentandro-cinereae oraz wilgotne łąki. Chronione gatunki roślin występują tu 

rzadko, w murawach spotyka się  kocanki piaskowe Helichrysum arenarium. Szata roślinna 

tego terenu nie ma wysokich walorów geobotanicznych.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 5 

 Jest to głównie teren rynny Jeziora Samińskiego oraz fragmenty przyległej 

wysoczyzny morenowej. Jezioro jest eutroficzne, z niezbyt bogatą roślinnością  wodną i 

szuwarową, otoczone wąskimi pasami łęgów o cechach łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-

Ulmetum. Wokół, na zboczach rynny i na wysoczyźnie, występują lasy sosnowe i bukowe na 

gruntach porolnych, ponadto murawy i pola uprawne. W obniżeniach terenu spotyka się 

różnej wielkości akweny, szuwary, kompleksy łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum 

oraz wilgotne łąki.  Gatunki chronione występują tu rzadko, m.in. w murawach kocanki 

piaskowe Helichrysum arenarium, a w jeziorze – grążel żółty Nuphar lutea. Szata roślinna 

tego terenu  nie ma wysokich walorów geobotanicznych.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 6 

 Jednostka obejmuje obszar morenowy, średnio zróżnicowany pod względem rzeźby. 

Są to tereny użytkowane rolniczo, gdzie dominuje roślinność segetalna z klasy Stellarietea 

mediae. Na bardziej stromych zboczach pagórków i na poboczach dróg występują fitocenozy 

muraw z klas Koelerio-Corynephoretea, Agropyretea intermedio-repentis, Trifolio-
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Geranietea i Festuco-Brometea. Niektóre powierzchnie są zajęte przez suche lub świeże łąki i 

pastwiska, a także nasadzenia sosnowe. Teren wyróżnia się obecnością niewielkich, 

eutroficznych, oczek wodnych, gdzie występuje roślinność wodna i szuwarowa z klas 

Potametea i Phragmitetea. Miejscami spotyka się szuwary, zarośla łozowe oraz lasy 

brzozowe i olszowe o charakterze olsów i łęgów w obniżeniach terenu. Najbardziej 

wartościowy fragment terenu to mozaika łąk, pastwisk i wilgotnych lasów na północny 

wschód od Gutowa, w sąsiedztwie zwartego kompleksu leśnego. Notowane były tam gatunki 

rzadkie i chronione, m.in. kalina koralowa Viburnum opulus, pełnik europejski Trollius 

europaeus, rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegifolium, wawrzynek wilczełyko Daphne 

mezereum i zamokrzyca ryżowa Leersia oryzoides. Na uwagę zasługuje typowo rozwinięty 

ols brzozowy Thelypteridi-Betuletum pubescentis.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 7 

 Jest to duży obszar leśny, północno-zachodnia część lasów nadleśnictwa i obrębu 

Lidzbark, przecięta szosą i linią kolejową Brodnica-Działdowo. Teren jest bogato urzeźbiony, 

dominuje wysoczyzna morenowa. Kompleks leśny jest niemal jednolity, tylko w paru 

miejscach znajdują się polany z osadami leśnymi, większe lub mniejsze śródleśne  torfowiska 

oraz zarośla łozowe lub lasy łęgowe. Lasy mają charakter grądu typowego Tilio-Carpinetum 

typicum, a miejscami – grądu miodownikowego Tilio-Carpinetum melittetosum.  W 

drzewostanach panuje sosna, dąb, grab, a rzadziej buk. Fitocenozy grądu na ogół typowo 

rozwinięte, z typowym runem, w małym stopniu zdegenerowane. Torfowiska są tu głównie 

przejściowe, z dominacją zbiorowiska Eriophorum vaginatum-Sphagnum recurvum, często w 

stadiach rozwojowych ku torfowiskom wysokim. Występuje tu wiele gatunków chronionych i 

rzadkich. W grądach spotykamy takie gatunki, jak przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, 

przytulia wonna Galium odoratum, dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum, lilia 

złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, naparstnica 

zwyczajna Digitalis grandiflora, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, turówka leśna 

Hierochloë australis i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Na torfowiskach rośnie 

rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca bagienna Carex limosa, bobrek 

trójlistkowy Menyanthes trifoliata, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i widłak 

jałowcowaty Lycopodium annotinum. Szata roślinna tego terenu ma zatem wiele cennych 

elementów geobotanicznych.  
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Jednostka powierzchniowa nr 8 

 Enklawa z jeziorami Piaseczno, Piaseczenko i Zdręczno oraz przylegającymi do nich 

torfowiskami wysokimi i przejściowymi w kompleksie jednostki nr 7. Są to jeziora 

wytopiskowe, pierwsze z wymienionych ma charakter eu-mezotroficzny i ubogą roślinność 

wodną i przybrzeżną, natomiast dwa kolejne są typowymi akwenami dystroficznymi. 

Torfowiska mają charakter naturalny, szczególnie kształtujące się torfowiska wysokie wokół 

dystroficznych jezior, tworzące pływające na brzegach wody pło torfowcowe. Naturalne są 

także torfowiska przejściowe. Ich roślinność to różne zespoły roślinne z klas Oxycocco-

Sphagnetea (głównie Ledo-Sphagnetum, Sphagnetum magellanici, zbior. Eriophorum 

vaginatum-Sphagnum recurvum) oraz Scheuchzerio-Caricetea nigrae (m.in. Calletum 

palustris, Sphagno-Caricetum rostratae, Caricetum limosae, Rhynchosporetum albae). 

Naturalny charakter mają tu różnowiekowe fitocenozy brzeziny bagiennej Vaccinio uliginosi-

Betuletum pubescentis, porastające starsze i płytsze zatorfienia. Wokół jezior występują 

bogate florystycznie lasy o charakterze grądu typowego Tilio-Carpinetum typicum, a 

miejscami grądu miodownikowego Tilio-Carpinetum melittetosum. Występuje wiele cennych 

gatunkow flory; w wodach i na torfowiskach – bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno 

zwyczajne Ledum palustre, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, grążel żółty Nuphar 

lutea, grzybienie północne Nymphaea candida, modrzewnica pospolita Andromeda polifolia, 

przygiełka biała Rhynchospora alba, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, turzyca 

bagienna Carex limosa, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i widłak jałowcowaty 

Lycopodium annotinum, a w lasach – wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, lilia 

złotogłów Lilium martagon, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, ciemiężyk 

białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, fiołek przedziwny Viola mirabilis, przylaszczka 

pospolita Hepatica nobilis, przytulia wonna Galium odoratum i wyka leśna Vicia sylvatica. 

Walory przyrodnicze szaty roślinnej tego terenu są bardzo wysokie, mimo rekreacyjnego 

wykorzystywania południowej części jeziora Piaseczno. Projektuje się tu rezerwat 

„Torfowisko Piaseczeńskie” oraz użytek ekologiczny nad jeziorem Zdręczno.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 9 

 Enklawa z mezotroficznym jeziorem Wlecz oraz kompleksem łąk, głównie po jego 

południowo-zachodniej stronie. Jest to jezioro wytopiskowe, z bogatą roślinnością wodną, z 

dominacją zbiorowisk ramienic z klasy Charetea. Na łąkach panuje zbiorowisko łąki 

olszewnikowo-trzęślicowej Selino-Molinietum. Jest to powierzchniowo największy kompleks 

łąk trzęślicowych w parku krajobrazowym. W kompleksie łąk występuje małe torfowisko o 
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cechach mechowiska – zespół Menyantho-Sphagnetum teretis, a także niewielkie wyniesienie 

z bogatą florystycznie łąką rajgrasową Arrhenatheretum elatioris. Wokół jeziora rozwinęły 

się dorodne łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum oraz wilgotne laski brzozowe. W 

jeziorze występuje wiele rzadkich i cennych gatunków – grążel żółty Nuphar lutea, 

krynicznica tępa Nitellopsis obtusa, ramienica krucha Chara fragilis, ramienica 

przeciwstawna Chara contraria, ramienica szorstka Chara aspera, ramienica zwyczajna 

Chara rudis, rdestnica szczeciolistna Potamogeton friesii. W kompleksie łąk rośnie m.in. 

torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii, krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor, orlik 

pospolity Aquilegia vulgaris, owsica łąkowa Avenula pratensis i stokłosa prosta Bromus 

erectus. Walory przyrodnicze szaty roślinnej tego terenu są bardzo wysokie. Niegdyś 

planowano tutaj utworzenie rezerwatu przyrody.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 10 

 Duża polana z wsią Klonowo i przylegającymi gruntami wsi. Dominują tereny 

zabudowane, grunty orne, porzucone pola, murawy, miejscami młodniki sosnowe. Znajduje 

się tu ubogie w roślinność, zeutrofizowane jezioro Klonowo. Po jego północno-zachodniej 

stronie rozciąga się silnie zniekształcone, zarastające brzozami torfowisko przejściowe, m.in. 

z wełnianką pochwowatą Eriophorum vaginatum. Szata roślinna tej jednostki nie ma dużych 

walorów przyrodniczych. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 11 

Niewielki kompleks leśno-bagienny w północno-wschodniej części Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, między linią kolejową a jeziorami Lidzbarskim i 

Skumiały. Znajduje się tu m.in. dorodny, stary, bogaty florystycznie las grądowy Tilio-

Carpinetum, objęty granicami rezerwatu „Klonowo”. Po jego wschodniej stronie ciągnie się 

obniżenie z wilgotnymi łąkami oraz z cennym, bogatym w rzadkie gatunki roślin 

mechowiskiem. W grądach rośnie tu m.in. kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum, 

przylaszczka pospolita Hepatica nobilis i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, a na 

mechowisku – bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, haczykowiec błyszczący 

Hamatocaulis vernicosus, kruszczyk błotny Epipactis palustris i lipiennik Loesela Liparis 

loeselii. Szata roślinna tej jednostki ma wysokie walory przyrodnicze. 
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Jednostka powierzchniowa nr 12 

Obszar z ze śródleśnymi jeziorami Zwórzno i Moczydło oraz z sąsiadującymi 

torfowiskami i łąkami. Są to jeziora wytopiskowe, oba mają charakter eutroficzny. Cechują 

się dość bogatą roślinnością wodną i przybrzeżną. Po wschodniej stronie jeziora Zwórzno 

znajduje się mechowisko, a jezioro Moczydło jest otoczone pasem torfowisk mszarnych. 

Między tymi jeziorami znajduje się interesujące torfowisko, powstałe w miejscu dawnego 

jeziora Moczydełko. Torfowisko to ma roślinność o charakterze naturalnym, na szczególną 

uwagę zasługuje koncentryczny układ różnych typów roślinności – od zbiorowisk torfowiska 

przejściowego (Sphagno-Caricetum rostratae), przez fitocenozy torfowiska wysokiego 

(Ledo-Sphagnetum, fragmentami Vaccinio uliginosi-Pinetum) po brzezinę bagienną Vaccinio 

uliginosi-Betuletum pubescentis. Na terenie omawianej jednostki powierzchniowej występują 

ponadto kompleksy wilgotnych i kwaśnych łąk. Dużą powierzchnię zajmuje brzezina 

bagienna. Ostatnio przeprowadzono regulację stosunków wodnych tego terenu. Wokół jezior i 

zabagnień występują lasy o charakterze grądu Tilio-Carpinetum, miejscami boru mieszanego 

Querco roboris-Pinetum. Występuje na tym terenie wiele cennych składników flory, np. 

bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus, 

lipiennik Loesela Liparis loeselii, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno zwyczajne 

Ledum palustre, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, modrzewnica pospolita 

Andromeda polifolia, pływacz drobny Utricularia minor, pływacz średni Utricularia 

intermedia, przygiełka biała Rhynchospora alba, przytulia hercyńska Galium saxatile i widłak 

jałowcowaty Lycopodium annotinum. Szata roślinna tej jednostki ma również wysokie walory 

przyrodnicze. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 13 

 Jednostka obejmuje kompleks gruntów ornych wsi Jamielnik na dość żyznych glebach 

oraz nieliczne zabudowania. Jej szata roślinna nie przedstawia istotnej wartości.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 14 

 Duży kompleks leśny w północno-wschodniej części parku krajobrazowego, należący 

do nadleśnictwa Lidzbark. Występują tutaj lasy na dość żyznych sandrach, o bardzo różnym 

charakterze: grądu Tilio-Carpinetum, boru mieszanego Querco roboris-Pinetum i świetlistej 

dąbrowy Potentillo albae-Quercetum, przy czym współdominują dwa pierwsze z 

wymienionych. Świetlista dąbrowa skupia się głównie na pagórkach w rejonie leśniczówki 

Borówno. Bardzo różny jest stopień naturalności tych lasów, często spotyka się fitocenozy 
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silnie spinetyzowane, tj. z nadmiernym udziałem gatunków iglastych. Wśród tych lasów 

znajdują się niekiedy wytopiskowe obniżenia, wypełnione torfem, z torfowiskami niskimi 

(szuwary i zarośla łozowe) i przejściowymi (podmokłe mszary, brzezina bagienna). 

Występują na tym terenie gatunki rzadkie i chronione, szczególnie w fitocenozach świetlistej 

dąbrowy: groszek czerniejący Lathyrus niger, jaskier wielokwiatowy Ranunculus 

polyanthemos, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, kłosownica pierzasta 

Brachypodium pinnatum, lilia złotogłów Lilium martagon, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, 

pięciornik biały Potentilla alba, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, naparstnica 

zwyczajna Digitalis grandiflora, turówka leśna Hierochloë australis, turzyca pagórkowa 

Carex montana i arnika górska Arnica montana. W borach  rośnie widłak goździsty 

Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum i sasanka otwarta 

Pulsatilla patens. Wartość szaty roślinnej jest średnia. Najbardziej cenne są dąbrowy i bory z 

wymienionymi rzadkimi gatunkami. Wymagają one ochrony czynnej, m.in. tworzenia siedlisk 

o korzystnych warunkach świetlnych.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 15 

 Fragment silnie urozmaiconej geomorfologicznie rynny rzeki Brynicy i sąsiadujący 

oz, pomiędzy Czarnym Bryńskiem a Noskiem. Teren jest głównie odlesiony, współdominują 

murawy psammofilne, porzucone pola, grunty orne, suche, świeże i wilgotne łąki. Znajduje 

się tutaj kilka źródlisk, m.in. duża zalesiona nisza źródliskowa oraz wypiętrzone wśród łąk 

torfowisko źródliskowe. Licznie występują nasadzenia sosnowe. Zachowały się małe 

fragmenty grądów Tilio-Carpinetum i łęgów Fraxino-Alnetum i Carici remotae-Fraxinetum. 

Wartość szaty roślinnej jest średnia, występują nieliczne gatunki rzadkie i chronione, np. 

kocanki piaskowe Helichrysum arenarium i nicennica drobna Filago minima.  

      

Jednostka powierzchniowa nr 16 

 Obszar leśny obejmujący głęboki jar rzeki Brynicy i tereny przyległe. Jest to teren 

dwóch rezerwatów: Jar Brynicy (woj. warmińsko-mazurskie) i Jar Brynicy II (woj. kujawsko-

pomorskie). Wyjątkowo dorodne są lasy grądowe Tilio-Carpinetum, ze starym, ponad 200-

letnim drzewostanem. Występuje tu jeden z lepiej zachowanych w Polsce grądów 

zboczowych – bogaty florystycznie las klonowo-lipowy Acer platanoides-Tilia cordata. Na 

dnie jaru i w miejscach wysięku wody spotyka się fitocenozy podgórskiego łęgu jesionowego 

Carici remotae-Fraxinetum. Teren ten ma wyjątkowe walory przyrodnicze. Rośnie tu wiele 

rzadkich i cennych składników flory, np. dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, 
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kopytnik pospolity Asarum europaeum, lilia złotogłów Lilium martagon, miodownik 

melisowaty Melittis melissophyllum, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, orlik 

pospolity Aquilegia vulgaris, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, pluskwica europejska 

Cimicifuga europaea, poziomka wysoka Fragaria moschata, przylaszczka pospolita Hepatica 

nobilis, przytulia wonna Galium odoratum, turówka leśna Hierochloë australis, wawrzynek 

wilczełyko Daphne mezereum, wiechlina odległokłosa Poa remota i wroniec widlasty 

Huperzia selago. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 17 

 Fragment odlesionej rynny Brynicy w rejonie Traczysk, zajętej przez wilgotne i 

świeże łąki, murawy i nieliczne pola uprawne. Z gatunków chronionych notowano tu kocanki 

piaskowe Helichrysum arenarium i kukułkę szerokolistną Dactylorhiza majalis. Walory szaty 

roślinnej tego terenu są średnie. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 18 

 Północno-zachodni kraniec zwartego kompleksu leśnego, rejon Gutowa. Są to lasy 

nadleśnictwa Brodnica i obrębu Ruda, głównie grądy Tilio-Carpinetum, rzadziej bory 

mieszane Querco roboris-Pinetum, na ogół o dość dużym stopniu degeneracji. W obniżeniach 

spotykamy głównie łęgi – Fraxino-Alnetum i Ficario-Ulmetum minoris. Drugi z 

wymienionych łęgów zajmuje tu największe powierzchnie w skali parku krajobrazowego, ale 

jego fitocenozy są wyjątkowo silnie zniekształcone. W niszy źródliskowej S od Gutowa 

występuje naturalny łęg Carici remotae-Fraxinetum. Jezioro Gutowo ma ubogą roślinność. 

Udział cennej flory jest niewielki, jednostka nie ma dużej wartości przyrodniczej.    

 

Jednostka powierzchniowa nr 19 

 Rozległe powierzchnie łąk i przekształconych torfowisk niskich nad Brynicą, między 

Gutowem a Bartniczką. W ostatnich latach użytkowana jest tylko część łąk, wiele z nich 

zarosło trzciną, wierzbami i brzozami. Zachowały się jedynie fragmenty naturalnych 

torfowisk niskich, gdzie można obserwować cenne gatunki, takie jak błotniszek wełnisty 

Helodium blandowii, kruszczyk błotny Epipactis palustris, listera jajowata Listera ovata. W 

roku 1975 obserwowano tu reliktową skalnicę torfowiskową Saxifraga hirculus. Na uwagę 

zasługuje 6 zinwentaryzowanych tutaj stanowisk staroduba łąkowego Ostericum palustre – 

gatunku z listy Natura 2000. Omówiona jednostka ma jeszcze stosunkowo dużą wartość 

przyrodniczą. 
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Jednostka powierzchniowa nr 20 

 Również rozległe powierzchnie łąk, jako dawnych przekształconych torfowisk niskich 

nad Brynicą, między Gutowem a Rudą. Użytkowana jest tu znaczna część łąk, niektóre z nich 

zarosły trzciną, ziołoroślami, wierzbami i brzozami. Niegdyś na naturalnych torfowiskach 

niskich obserwowano cenne gatunki reliktowe, m.in. gnidosza krolewskiego Pedicularis 

sceptrum-carolinum i brzozę niską Betula humilis. W południowej części kompleksu łąk 

znajduje się kopułowe torfowisko źródliskowe. Obecnie teren jest częściowo zalesiony olszą 

oraz zmieniony (wtórnie zalany) przez bobry. Wśród łąk są dwa mineralne, pokryte lasem 

wyniesienia. Wschodnie wyniesienie to rezerwat przyrody „Ostrowy nad Brynicą”, skąd 

jeszcze w połowie XX wieku podawano liczne gatunki ciepłolubnej i światłolubnej flory. 

Obecnie jest to grąd Tilio-Carpinetum z dużym udziałem lipy, z bardzo niewielkimi 

enklawami miejsc widnych. Zachodnie wyniesienie to las młodszy, nie objęty ochroną, o 

cechach świetlistej dąbrowy, ale również z licznym udziałem lipy, przez co z roku na rok 

ubywa rzadkich gatunków światłolubnych. Dąbrowa wymaga tu zatem ochrony czynnej – 

eliminowania nadmiaru drzew zacieniających.  Na uwagę zasługują następujące, 

obserwowane obecnie gatunki leśne: gorysz siny Peucedanum cervaria, lilia złotogłów Lilium 

martagon, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, okrzyn szerokolistny Laserpitium 

latifolium, oman wierzbolistny Inula salicina, pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa, 

pięciornik biały Potentilla alba, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, turówka leśna 

Hierochloë australis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i wyka kaszubska Vicia 

cassubica. Do cennych roślin łąkowych należą: chaber austriacki Centaurea phrygia, pełnik 

europejski Trollius europaeus, krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis, konietlica 

syberyjska Trisetum sibiricum, krwawnik kichawiec Achillea ptarmica. Omówiona jednostka 

ma bardzo dużą wartość przyrodniczą. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 21 

 Fragment kompleksu leśnego w rejonie Zdrojów, Zaborowa i Rudy. Są to lasy 

nadleśnictwa Brodnica i obrębu Ruda. Występują tu głównie grądy Tilio-Carpinetum, rzadziej 

bory mieszane Querco roboris-Pinetum, o dużym stopniu fragmentacji i degeneracji. W 

obniżeniach, w tym w niszach źródliskowych, wykształciły się łęgi, głównie łęg olszowo-

jesionowy Fraxino-Alnetum. Miejscami spotykamy niewielkie enklawy łąk. Udział cennej 

flory nie jest duży, notowana była tu m.in. kokorycz pusta Corydalis cava, kopytnik pospolity 

Asarum europaeum, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, przylaszczka pospolita 
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Hepatica nobilis i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. Jednostka ma średnią wartość 

przyrodniczą.    

 

Jednostka powierzchniowa nr 22 

 Jednostka obejmuje teren odlesiony i pagórkowaty. Jest to kompleks dość żyznych 

gruntów ornych wsi Zaborowo oraz Górzno-Wybudowanie. Oprócz pól uprawnych 

spotykamy tu zabudowania, młodniki sosnowe i murawy, w tym na zboczach rynny Górzanki 

(jezior górznieńskich). W części północno-zachodniej, przy szosie, znajdują się tereny 

podmokłe – wilgotne łąki i szuwary. Szata roślinna tej jednostki nie przedstawia istotnej 

wartości.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 23 

 Jest to teren wyjątkowo malowniczy i bardzo silnie zróżnicowany geomorfologicznie, 

obejmujący północną część rynny jezior górznieńskich oraz miejscowości Fiałki i Ruda. Na 

dnie rynny znajduje się eutroficzne jezioro Górznieńskie, z dość bogatą roślinnością wodną i 

przybrzeżną w północnej części. Ponadto istnieje sztuczny zbiornik wodny w Wapionce. 

Współdominują suche i świeże łąki oraz pola uprawne z roślinnością segetalną z klasy 

Stellarietea. Przy zabudowaniach rozwija się roślinność ruderalna, ponadto psammofilne 

murawy oraz murawy kserotermiczne. Spotyka się fragmenty młodników i borów sosnowych. 

W obniżeniach terenu występują mozaiki łęgu olszowo-jesionowego, zarośli łozowych i 

wilgotnych łąk. W pobliżu Górzna występują niewielkie młaki źródliskowe z rzadkimi 

gatunkami. W Fiałkach rozwinęło się torfowisko przejściowe, obecnie zarastające i 

zniekształcone. Przy wypływie Górzanki jest  niewielka ale głęboka nisza źródliskowa, z 

cennym grądem zboczowym. Przy Wapionce znajduje się z kolei wielka nisza źródliskowa z 

grądem zboczowym i podgórskim łęgiem jesionowym, gdzie masowo rośnie czosnek 

niedźwiedzi Allium ursinum. Inne cenne gatunki roślin leśnych to m.in. wiechlina 

odległokłosa Poa remota, fiołek przedziwny Viola mirabilis, łuskiewnik różowy Lathraea 

squamaria, kalina koralowa Viburnum opulus, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, lilia 

złotogłów Lilium martagon i oman wierzbolistny Inula salicina. W murawach spotykamy 

poziomkę twardawą Fragaria viridis i pszenca gajowego Melampyrum nemorosum. Dla młak 

typowe jest błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens, bobrek trójlistkowy Menyanthes 

trifoliata, wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium, kruszczyk błotny Epipactis 

palustris i kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis. Szata roślinna tej jednostki ma dużą 

wartość.  
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Jednostka powierzchniowa nr 24 

 Jest to kompleks zabudowań miasta Górzno oraz przyległych gruntów, głównie 

nieużytków, rzadko pól uprawnych. Szata roślinna jednostki nie przedstawia istotnej wartości.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 25 

 Jest to obszar silnie zróżnicowany geomorfologicznie i bardzo malowniczy. Obejmuje 

południową część rynny jezior górznieńskich oraz fragment kompleksu leśnego. Na dnie 

rynny znajduje się eutroficzne, bogate w roślinność jezioro Młyńskie. Przy zabudowaniach 

rozwija się roślinność ruderalna, rzadko występują tu pola uprawne. Po zachodniej stronie 

jeziora, na zboczach rynny, dominują murawy i suche łąki. Po wschodniej stronie jeziora 

przeważają lasy, objęte granicami rezerwatu „Szumny Zdrój”. Dominują dorodne lasy 

grądowe Tilio-Carpinetum, ze starym, często ponad 200-letnim drzewostanem. Centralną 

część rezerwatu zajmuje ogromna nisza źródliskowa z grądem zboczowym Acer platanoides-

Tilia cordata i podgórskim łęgiem jesionowym Carici remotae-Fraxinetum, gdzie masowo 

rośnie chroniony i górski czosnek niedźwiedzi Allium ursinum. W innych obniżeniach 

występują fragmenty łęgu olszowo-jesionowego Fraxino-Alnetum oraz duże połacie olsów 

źródliskowych Cardamino-Alnetum. Teren ten ma wyjątkowe walory przyrodnicze. Rośnie tu 

wiele wartościowych składników flory, np. czartawa pośrednia Circaea intermedia, czosnek 

niedźwiedzi Allium ursinum, fiołek przedziwny Viola mirabilis, kalina koralowa Viburnum 

opulus, kopytnik pospolity Asarum europaeum, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, lilia 

złotogłów Lilium martagon, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, przylaszczka pospolita 

Hepatica nobilis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum i łuskiewnik różowy Lathraea 

squamaria. Jeszcze w 1982 roku obserwowano obuwika pospolitego Cypripedium calceolus.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 26 

 Duży kompleks leśny w centralnej części parku krajobrazowego, należący do 

nadleśnictwa Brodnica i obrębu Ruda. Występują tu lasy na stosunkowo żyznych partiach 

sandru. Dominują fitocenozy grądu Tilio-Carpinetum, o różnym stopniu antropogenicznych 

przekształceń. W części północnej spotyka się fragmenty kontynentalnego boru mieszanego 

Querco roboris-Pinetum , a w południowej – subborealnego boru mieszanego Serratulo-

Pinetum. Na zachód od leśniczówki Nowy Świat występują mniej lub bardziej przekształcone 

płaty świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum. Miejscami teren jest zajęty przez osady 

leśne. W obniżeniach terenu można spotkać najczęściej olsy Ribeso nigri-Alnetum i łęgi 



 

 123 

olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum oraz brzezinę bagienną Vaccinio uliginosi-Betuletum 

pubescentis, rzadziej różnego typu torfowiska. Występują na tym terenie gatunki rzadkie i 

chronione. W lasach grądowych występuje paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, 

przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, przytulia wonna Galium odoratum, gnieźnik leśny 

Neottia nidus-avis, kopytnik pospolity Asarum europaeum, turówka leśna Hierochloë 

australis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, 

pluskwica europejska Cimicifuga europaea, lilia złotogłów Lilium martagon. W fitocenozach 

świetlistej dąbrowy występuje m.in. bukwica zwyczajna Betonica officinalis, dziurawiec 

skąpolistny Hypericum montanum, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, 

gorysz siny Peucedanum cervaria, groszek czerniejący Lathyrus niger, janowiec barwierski 

Genista tinctoria, jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, klinopodium pospolite 

Clinopodium vulgare, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, pierwiosnek lekarski 

Primula veris, pięciornik biały Potentilla alba, turzyca pagórkowa Carex montana, wyka 

kaszubska Vicia cassubica. W lasach łęgowych spotykamy bniec czerwony Melandrium 

rubrum, czartawę pośrednią Circaea intermedia, kalinę koralową Viburnum opulus, mannę 

gajową Glyceria nemoralis. W borach mieszanych występuje sasanka otwarta Pulsatilla 

patens, widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum i widłak jałowcowaty Lycopodium 

annotinum. W obniżeniach terenowych rosną m.in. pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, 

ponikło sutkowate Eleocharis mamillata, rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum, 

wolffia bezkorzeniowa Wolffia arrhiza. Ogólnie szata roślinna omówionej jednostki 

przedstawia średnią wartość, wymienione gatunki są bowiem na ogół rozproszone w 

kompleksie leśnym.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 27 

 Duży fragment kompleksu leśnego w centralnej i południowej części parku 

krajobrazowego, należący zarówno do nadleśnictwa Brodnica, jak i nadleśnictwa Skrwilno. 

Występują tu lasy na uboższych partiach sandru, głównie bory mieszane. W północnych 

partiach jednostki występuje Querco roboris-Pinetum , a w południowej – Serratulo-Pinetum. 

Na najuboższych glebach spotyka się bory sosnowe, zwykle Peucedano-Pinetum. Fitocenozy 

grądu Tilio-Carpinetum nie są bogate gatunkowo i typowe, skupiają się dość rzadko w rejonie 

Czarnego Bryńska oraz Wierzchowni. W południowej części parku krajobrazowego wśród 

borów występują ciągi lasów łęgowych Fraxino-Alnetum i bagiennych brzezin Vaccinio 

uliginosi-Betuletum pubescentis. Miejscami spotykamy enklawy zajęte przez osady leśne.  
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oraz brzezinę bagienną Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, rzadziej różnego typu 

torfowiska. Występują na tym terenie w rozproszeniu gatunki rzadkie i chronione, m.in. 

ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria, leniec bezpodkwiatkowy Thesium 

ebracteatum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, sierpik barwierski Serratula 

tinctoria,  kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, pięciornik siedmiolistkowy 

Potentilla heptaphylla, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, podejźrzon rutolistny 

Botrychium multifidum, szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis, pomocnik 

baldaszkowy Chimaphila umbellata, widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum, 

widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, widlicz 

cyprysowy Diphasiastrum tristachyum i wroniec widlasty Huperzia selago. Szata roślinna 

omówionej jednostki przedstawia ogółem średnią wartość, cenne gatunki są bowiem znacznie 

rozproszone.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 28 

 Teren obejmujący główną część rynny Brynicy, zajętej przez Jeziora Bryńskie, oraz 

tereny przyległe. Zarówno Jezioro Bryńskie Północne i Jezioro Bryńskie Południowe są 

akwenami eutroficznymi i bogatymi w roślinność wodną i przybrzeżną. Wokół nich spotyka 

się fragmenty mechowisk i podmokłych łąk. W granicach jednostki występują też łąki mniej 

wilgotne i świeże, pastwiska, murawy napiaskowe na mniej lub bardziej stromych zboczach, 

pola uprawne, zabudowania oraz niewielkie kompleksy leśne. Lasy mają przeważnie 

charakter borów mieszanych Querco roboris-Pinetum, grądów Tilio-Carpinetum lub różnego 

typu łęgów (w tym łęgu olszowo-jesionowego Fraxino-Alnetum), a przy akwenach niekiedy 

brzeziny bagiennej lub olsu brzozowego. W obręb jednostki wchodzą też wytopiskowe 

jeziora Czarny Bryńsk i Tabułka, a także sztuczne jeziorko w Bryńsku Szlacheckim. Jezioro 

Czarny Bryńsk wraz z torfowiskiem przejściowym jest objęte ochroną rezerwatową (rez. 

„Czarny Bryńsk”), celem ochrony stanowiska kłoci wiechowatej Cladium mariscus. Na 

południe od Jeziora Bryńskiego Południowego rozciąga się kompleks zarośli, mechowisk, łąk 

i źródlisk, określany jako Łąki Bryńskie, proponowany jako rezerwat przyrody.  Na nich 

można spotkać kępy lasów łęgowych (Carici remotae-Fraxinetum) i olsów źrodliskowych 

(Cardamino-Alnetum) oraz małopowierzchniowe młaki źródliskowe. W granicach omawianej 

jednostki zanotowano bardzo wiele osobliwości flory. Na mechowiskach rosną: błotniszek 

wełnisty Helodium blandowii, błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens, mszar 

krokiewkowaty Paludella squarrosa, torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii, bobrek 

trójlistkowy Menyanthes trifoliata, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kukułka krwista 
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Dactylorhiza incarnata, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, lipiennik Loesela 

Liparis loeselii, gnidosz błotny Pedicularis palustris, listera jajowata Listera ovata i żłobik 

koralowy Corallorhiza trifida. W podmokłych lasach, w tym brzezinach, spotykany jest m.in. 

gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, 

widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, wroniec widlasty Huperzia selago i kukułka 

Fuchsa Dactylorhiza fuchsii. W grądach rośnie m.in. przytulia Schultesa Galium schultesii, 

lilia złotogłów Lilium martagon i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. W rezerwacie 

„Czarny Bryńsk” w jeziorze notowane były grzybienie północne Nymphaea candida, a na 

torfowisku – bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes 

trifoliata, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, jeżogłówka najmniejsza Sparganium 

minimum, kłoć wiechowata Cladium mariscus, pięciornik norweski Potentilla norvegica, 

pływacz drobny Utricularia minor, przygiełka biała Rhynchospora alba i turzyca bagienna 

Carex limosa. Ze względu na znaczny udział cennej flory jednostka ma wysoką wartość 

przyrodniczą.    

 

Jednostka powierzchniowa nr 29 

  Teren po wschodniej stronie rynny Brynicy, zajęty głównie przez lasy bory sosnowe i 

mieszane (Leucobryo-Pinetum, Querco roboris-Pinetum) oraz fragmenty grądów Tilio-

Carpinetum. Miejscami występują wilgotne łąki i lasy łęgowe. Lasy te są na ogół 

florystycznie ubogie, z gatunków rzadkich i chronionych można wymienić czerniec gronkowy 

Actaea spicata, zimoziół północny Linnaea borealis, przytulię hercyńską Galium saxatile i 

widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum. Ze względu na niewielki udział cennej flory 

jednostka ma średnią wartość przyrodniczą.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 30 

 Kompleks młodych lasów na piaszczystych gruntach porolnych, o charakterze borów 

sosnowych i mieszanych, a także zabudowania wsi Bryńsk Kolonia i Nowy Zieluń. Bory są 

gatunkowo ubogie i nietypowe, niekiedy można spotkać enklawy borów chrobotkowych 

Cladonio-Pinetum. Poza nimi znajdują się tutaj liczne skupienia sosnowych młodników i 

murawy psammofilne na porzuconych polach. Pola uprawne cechują się specyficzną, typową 

dla ubogich gleb, roślinnością chwastów polnych. Z gatunków chronionych spotykamy tu 

kocanki piaskowe Helichrysum arenarium. Szata roślinna jednostki nie przedstawia jednak 

istotnej wartości. 
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Jednostka powierzchniowa nr 31 

 Również kompleks młodych i florystycznie ubogich lasów (głównie borów) na 

gruntach porolnych, a także grunty orne i zabudowania wsi Zieluń i Glinki. Ponadto spotyka 

się murawy psammofilne na porzuconych polach. Z gatunków chronionych rosną kocanki 

piaskowe Helichrysum arenarium. Jednostka nie przedstawia istotnej wartości przyrodniczej. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 32 

 Duży kompleks starszych borów mieszanych Serratulo-Pinetum i sosnowych 

Peucedano-Pinetum, z licznymi fragmentami świetlistych dąbrów Potentillo albae-

Quercetum. Są to głównie lasy nadleśnictwa Lidzbark i obrębu Konopaty, częściowo 

nadleśnictwa Brodnica. Bory cechują się dość prostym i monotonnym składem gatunkowym 

oraz strukturą. W ich kompleksie, w bardziej widnych i suchych miejscach, występują pasy 

wrzosowisk Pohlio-Callunetum, niekiedy z widłakiem goździstym Lycopodium clavatum. 

Odmienny charakter mają ciepłolubne dąbrowy, gdyż w ich fitocenozach skupiają  się bardzo 

liczne osobliwości flory. W bardziej typowych fitocenozach świetlistych dąbrów i na ich 

skrajach występują: arnika górska Arnica montana, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, 

dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum, gorysz siny Peucedanum cervaria, janowiec 

barwierski Genista tinctoria, klinopodium pospolite Clinopodium vulgare, leniec 

bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum, lilia złotogłów Lilium martagon, miodunka 

wąskolistna Pulmonaria angustifolia, groszek czerniejący Lathyrus niger, jaskier 

wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, 

pierwiosnek lekarski Primula veris, marzanka barwierska Asperula tinctoria, okrzyn łąkowy 

Laserpitium prutenicum, oman szorstki Inula hirta, pięciornik biały Potentilla alba, podkolan 

biały Platanthera bifolia, prosienicznik plamisty Hypochoeris maculata, sasanka otwarta 

Pulsatilla patens, szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis, turzyca pagórkowa 

Carex montana i wyka kaszubska Vicia cassubica. Szata roślinna tej jednostki ma dużą 

wartość, szczególnie lasy o cechach ciepłolubnych dąbrów.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 33 

 Kompleks młodych i florystycznie ubogich borów mieszanych Serratulo-Pinetum i 

sosnowych Peucedano-Pinetum, w większości na gruntach porolnych i będących własnością 

prywatną. Specyficzne, prymitywne, chaotyczne gospodarowanie utrzymuje pionierski 

charakter wielu fitocenoz, stwarzając w ten sposób warunki do występowania niektórych 

rzadkich gatunków roślin. Do gatunków tych należą arnika górska Arnica montana i sasanka 
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otwarta Pulsatilla patens, mające w tym kompleksie leśnym najbogatsze zasoby populacyjne 

w skali parku krajobrazowego i regionu. Dla ochrony tych gatunków należy utrzymywać 

dotychczasowy charakter siedlisk.  Jednostka ma więc wysoką wartość przyrodniczą. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 34 

 Śródleśne tereny z zabudowaniami i gruntami ornymi wsi Pątki i Ośniak. Ponadto 

kompleksy młodych nasadzeń sosnowych na gruntach porolnych oraz psammofilnych muraw 

na porzuconych polach. Jednostka nie przedstawia istotnej wartości przyrodniczej. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 35 

 Polana z zabudowaniami wsi Nowe Konopaty, z polami uprawnymi oraz z murawami 

psammofilnymi na porzuconych polach. Teren sukcesywnie zalesiany, obecne liczne 

młodniki sosnowe i fragmenty borów. Jednostka ta również nie ma istotnej wartości 

przyrodniczej. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 36 

 Duży kompleks borów sosnowych (Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum) i borów 

mieszanych Querco roboris-Pinetum w południowej części parku krajobrazowego, należący 

do nadleśnictwa Lidzbark i obrębu Konopaty oraz częściowo właścicieli prywatnych. 

Fitocenozy mają w większości antropogeniczny charakter, spotyka się liczne formy 

degeneracji tych borów. Miejscami rozprzestrzenia się obca dla rodzimej flory czeremcha 

amerykańska Padus serotina, powodując prawie całkowity zanik runa. Notowano tutaj 

niektóre chronione gatunki roślin, takie jak widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum 

i widłak goździsty Lycopodium clavatum. Ze względu na niewielki udział cennej flory 

jednostka ma niską wartość przyrodniczą.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 37 

 Kompleks zabudowań i gruntów wsi Sinogóra, dominacja pól uprawnych. Obecnie 

nieliczne młodniki sosnowe. Obszar ten nie ma istotnego znaczenia przyrodniczego. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 38 

 Niewielki kompleks gruntów wsi Syberia, obecne zabudowania, pola uprawne, 

pastwiska i łąki, a także młodniki sosnowe. Jednostka również nie ma istotnych walorów 

przyrodniczych. 
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Jednostka powierzchniowa nr 39 

 Odlesione okolice wsi Płociczno, gdzie dominują pola uprawne i murawy 

psammofilne. Na południe i wschód od wsi rozciągają się kompleksy pastwisk i wilgotnych 

łąk, miejscami bardziej podmokłe, z szuwarami i zaroślami łozowymi Salicetum pentandro-

cinereae. Z gatunków chronionych obserwowano licznie rosnące kocanki piaskowe 

Helichrysum arenarium. Szata roślinna tej jednostki ma stosunkowo niewielką wartość 

przyrodniczą.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 40 

 Jednostka obejmuje rozległe torfowisko mszarne, objęte ochroną rezerwatową (rez. 

„Mszar Płociczno”). Na szczególną uwagę zasługuje torfowisko mszarne, mające charakter 

kształtującego się, ubogiego gatunkowo torfowiska wysokiego (Ledo-Sphagnetum) i 

przejściowego (Sphagno-Caricetum rostratae). Występują też fragmenty mechowisk 

(Menyantho-Sphagnetum teretis). Łączna powierzchnia mszaru wynosi około 27 ha. W jego 

części południowej zachowało się reliktowe, zanikające jeziorko eutroficzne. Po zachodniej 

stronie torfowiska dominuje brzezina bagienna Vaccinio-Betuletum pubescentis z łanami 

widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. Występują też ubogie florystycznie łęgi 

olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum oraz wilgotny bor mieszany ze świerkiem Querco-

Piceetum.  Od strony południowo-wschodniej torfowiska rozciągają się wilgotne łąki.  Liczna 

jest grupa gatunków rzadkich i chronionych: błotniszek wełnisty Helodium blandowii, 

torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, 

grzybienie białe Nymphaea alba, nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, rosiczka 

okrągłolistna Drosera rotundifolia, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno zwyczajne 

Ledum palustre, bażyna czarna Empetrum nigrum, sit drobny Juncus bulbosus, turzyca 

bagienna Carex limosa, trzcinnik prosty Calamagrostis stricta i turzyca strunowa Carex 

chordorrhiza. Szata roślinna tego terenu ma wysoką wartość przyrodniczą.  

 

Jednostka powierzchniowa nr 41 

 Niewielki kompleks gruntów wsi Beśnica i Nowy Świat, obecne nieliczne 

zabudowania i pola uprawne, pastwiska i wilgotne łąki, a także liczne nasadzenia sosnowe. 

Teren ten nie ma istotnego znaczenia przyrodniczego. 
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Jednostka powierzchniowa nr 42 

 Polana z zabudowaniami wsi Wierzchownia, z nielicznymi polami uprawnymi oraz z 

murawami psammofilnymi na porzuconych polach. Teren sukcesywnie zalesiany, obecne 

liczne młodniki sosnowe. Z gatunków chronionych rosną kocanki piaskowe Helichrysum 

arenarium. Jednostka nie ma istotnej wartości przyrodniczej. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 43 

 Zalesiona rynna o kierunku wschód-zachód, wypełniona częściowo torfami, E od 

Wierzchowni. Występują tu ubogie florystycznie grądy Tilio-Carpinetum, niekiedy z 

gatunkami ciepłolubnymi, ponadto jeziora Wądzewnia i Wierzchownia, kilka torfowisk 

mszarnych o cechach pośrednich między torfowiskami przejściowymi a wysokimi, a także 

fragmenty lasów łęgowych Fraxino-Alnetum i brzezin bagiennych Vaccinio-Betuletum 

pubescentis.  Z gatunków rzadkich i chronionych notowane były: bobrek trójlistkowy 

Menyanthes trifoliata, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, wełnianka pochwowata 

Eriophorum vaginatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, nerecznica 

grzebieniasta Dryopteris cristata, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, kruszczyk 

rdzawoczerwony Epipactis atrorubens, jaskier wielokwiatowy Ranunculus polyanthemos, 

pluskwica europejska Cimicifuga europaea, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora i 

turówka leśna Hierochloë australis. Jednostka ma dość dużą wartość przyrodniczą. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 44 

 Kompleks gruntów ornych i zabudowań wsi Karw, Szynkówko i Oborczyska. 

Miejscami nasadzenia sosnowe, murawy psammofilne oraz szuwary, zarośla łozowe i 

podmokłe lasy w małych obniżeniach wytopiskowych. Ze względu na rolniczy charakter 

terenu jednostka nie ma dużej wartości przyrodniczej. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 45 

Rynna Księtówki i jeziora Księte. Jezioro fragmentami z dobrze wykształconą 

roślinnością szuwarową z klasy Phragmitetea, głównie szuwarem trzcinowym. Po wschodniej 

stronie jeziora kompleks wilgotnych, zagospodarowanych łąk oraz lasów łęgowych Fraxino-

Alnetum. Od północy jeziora i łąk znajduje się skarpa z zabudowaniami, polami i murawami, 

natomiast od południa – kompleks grądów Tilio-Carpinetum i borów mieszanych Querco 

roboris-Pinetum. Teren ma średnie walory ze względu na charakter szaty roślinnej. 
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Jednostka powierzchniowa nr 46 

 Interesujące, płytkie, silnie zarastające jezioro Mełno, z dominacją rozmaitych 

szuwarów.  Na brzegach wąskie pasy wilgotnych łąk i pastwisk. Zaobserwowano następujące 

gatunki rzadkie i chronione: grążel żółty Nuphar lutea, grzybienie białe Nymphaea alba, 

manna długoząbkowa Glyceria declinata, niezapominajka darniowa Myosotis caespitosa i 

ponikło sutkowate Eleocharis mamillata. Szata roślinna jednostki ma stosunkowo wysoką 

wartość przyrodniczą. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 47 

 Kompleks gruntów ornych i zabudowań wsi Księte, Mełno, Janowo, Bielki i 

Brodniczka. Jednostka nie ma istotnej wartości przyrodniczej ze względu na rolniczy 

charakter terenu. 

 

Jednostka powierzchniowa nr 48 

 Rozległy kompleks łąk i bagien na południe od wsi Brodniczka. W centralnej części, 

wzdłuż rowu, dominują szuwary, zarośla łozowe i olszowo-brzozowe lasy typu olsu. Szuwary 

(m.in. z pałką szerokolistną Typha latifolia) wypełniają większość obniżeń. W miejscach 

mniej podmokłych występują wilgotne łąki, a na obrzeżach o relatywnie najmniejszej 

wilgotności – pastwiska. Obiekt jest słabo rozpoznany botanicznie, w latach 80-tych 

notowano tu rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia i mech błotniszek wełnisty Helodium 

blandowii.  Wartość szaty roślinnej tego obiektu jest względnie duża.   

 

Jednostka powierzchniowa nr 49 

 Grunty i zabudowania wsi Okalewko. Dominują pola uprawne, w pobliżu lasu 

występują łąki i zabagnienia z zaroślami łozowymi. Jednostka nie ma dużej wartości 

przyrodniczej. 
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5. WALORY KRAJOBRAZOWE 

Głównym czynnikiem krajobrazotwórczym jest rzeźba terenu. Rzeźba powierzchni 

ziemi związana ściśle z budową geologiczną i litologią podłoża, decyduje o warunkach 

klimatu lokalnego i stosunkach wodnych. które z kolei wpływają (łącznie z rzeźbą tereny i 

podłożem) na charakter szaty roślinnej, gleb i świata roślinnego. 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy położony jest całkowicie w obszarze 

objętym najmłodszym zlodowaceniem. Występuje tutaj typowy krajobraz młodoglacjalny. 

odznaczający się dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem form 

pagórkowatych, licznych jezior polodowcowych o różnej genezie, znacznej ilości zagłębień 

bezodpływowych zajętych obecnie przez łąki, nie w pełni wykształconą jeszcze siecią wodną 

i glebami rozwiniętymi na utworach polodowcowych, na których przeważa gospodarka rolna, 

względnie na utworach piaszczystych porastają lasy. 

      W oparciu o analizę cech morfologiczno-litologicznych powierzchni terenu w GLPK 

można wyróżnic następujące typy krajobrazu: 

- krajobraz płaskich i falistych równin morenowych cechujący się stosunkowo słabym 

zróżnicowaniem rzeźby terenu. W obrębie tego typu krajobrazu spotykamy zarówno 

płaskie bezjeziorne równiny, jak też płaskie i faliste równiny pocięte rynnami i 

dolinami drobnych cieków, z jeziorami i zagłębieniami bezodpływowymi. Rozwinęły 

się tu najlepsze w GLPK gleby brunatne i płowoziemy. Z tego też względu równiny 

morenowe są bezleśne (lasy zajmują tylko nieliczne drobne obszary, przy czym są to z 

reguły lasy liściaste – grądy – względnie lasy mieszane) i zajęte pod uprawy rolne. 

Ten typ krajobrazu występuje w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części 

obszaru Parku. 

- krajobraz pagórkowato-morenowy występuje w otoczeniu równin morenowych lub 

sandrowych i tworzy często strefy znaczące postoje krawędzi lodowej ostatniego 

lądolodu. Rzeźba terenu w tym krajobrazie jest bardzo urozmaicona. Między formami 

wypukłymi występują liczne zagłębienia bezodpływowe, rynny, a także jeziora. 

Podobnie jak rzeźba zróżnicowane są też: budowa geologiczna, stosunki wodne, gleby 

i użytkowanie ziemi. Są to najpiękniejsze fragmenty krajobrazu GLPK. Ten typ 

krajobrazu  jest charakterystyczny dla północnej części Parku. 

- Krajobraz pagórkowato-kemowy zajmuje stosunkowo niewielkie obszary w części 

wschodniej GLPK. Charakteryzuje się występowaniem na tle równiny morenowej 

okrągłych pagórków lub wałów do wysokości 10 m zbudowanych bezładnie. Obok 
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kemów występują przeważnie podmokłe zagłębienia bezodpływowe. Na utworach 

kemowych rozwinęły się mało urodzajne gleby (płowe i bielicowe). Ten typ 

krajobrazu występuje w rejonie Górzna, Fiałek, Księtego i Szynkówka. 

- Krajobraz równin sandrowych jest szeroko rozwinięty w południowej i północno-

zachodniej części GLPK. Charakteryzuje się on występowaniem rozległych, płaskich, 

miejscami też falistych równin piaszczysto-żwirowych, urozmaiconych rynnami i 

jeziorami oraz mniej lub bardziej rozległymi zagłębieniami bezodpływowymi o różnej 

głębokości. Na utworach sandrowych rozwinęły się mało urodzajne gleby bielicowe, 

skrytobielicowe i glejobielicowe. Stosunki wodne są tu zróżnicowane. Gdy miąższość 

utworów sandrowych jest mała, a głębiej występują gliny morenowe, woda podziemna 

zalega płytko. Tam obszary sandrowe zajęte są pod uprawy rolne. Natomiast tam, 

gdzie miąższość utworów sandrowych jest znaczna oraz woda podziemna zalega 

głęboko, rzadkie są cieki i mokradła, są one z reguły porośnięte lasami, głównie 

sosnowymi. Ten typ krajobrazu występuje w środkowej, południowej, wschodniej i 

południowo-wschodniej części obszaru Parku. 

Na drobnych fragmentach w południowej części GLPK, gdzie występują w postaci 

płaskich, zdenudowanych w okresie peryglacjalnym pagórków i równin morenowych 

mamy przykłady krajobrazu staroglacjalnego. Tereny te są pozbawione, jezior, rynien 

i zagłębień bezodpływowych i są zajęte przeważnie pod uprawy leśne. Występują one 

w postaci „wysp” szarej gliny prawdopodobnie zlodowacenia środkowopolskiego 

występujących z równin sandrowych w rejonie Sinogóry i Syberii. 

- Krajobraz równin akumulacji biogenicznej tworzy się w okresie holoceńskim. Cechuje 

się on występowaniem obszarów podmokłych, często bagnistych powstałych na dnach 

dawnych rynien i zagłębień bezodpływowych po zaniku rozległych i płytkich 

zbiorników jeziornych oraz w miejscach płytkiego występowania wód gruntowych. 

Największe obszary zajmuje w północno-zachodniej części GLPK. W budowie ich 

główny udział biorą torfy i gytie. Obszary zmeliorowane i osuszone są często zajęte 

przez uprawy rolne, gdzieniegdzie występują tu lasy (olsy), przeważnie jednak 

roślinność trawiasto-łąkowa. Ten typ krajobrazu występuje głównie w środkowej 

(obniżenie Brynicy)i południowej części Parku (rejon Płociczna i Okalewka). 

Z elementów morfologicznych krajobrazu GLPK wyróżniają się wysokie stoki i zbocza. 

Cechują się one występowaniem bardzo zróżnicowaną rzeźbą, występowaniem licznych 

rozcięć erozyjnych i denudacyjnych, dużymi różnicami wysokości względnych, 
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występowaniem unikalnej flory, pięknych lasów oraz istnieniem licznych malowniczych 

punktów widokowych.  

Na uwagę zasługują też rynny i doliny małych cieków. Formy te występują w większości 

wyróżnionych odmian krajobrazu młodoglacjalnego, przyczyniając się wybitnie do jego 

urozmaicenia. Przykładem ingerencji człowieka w poszczególne typy krajobrazu jest 

zabudowa miasta Górzna i wsi zlokalizowanych przeważnie wzdłuż dróg, tzw. ulicówek 

(Bryńsk, Syberia, Radoszki). 

Reasumując należy stwierdzić, że wydzielone w GLPK typy krajobrazu cechują się 

wysokimi i wyjątkowymi walorami morfologicznymi. Różnorodna i bardzo urozmaicona 

rzeźba tego terenu posiada w wielu miejscach charakter wręcz unikalny. Występuje tu pełna 

gama typów genetyznych rzeźby charakterystycznych dla obszarów młodoglacjalnych. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że obszar GLPK jako pogranicze wielkich jednostek 

fizyczno-geograficznych jest bardzo słabo rozpoznany pod względem geomorfologicznym. 

Dlatego powinien stanowić doskonały „poligon” dla prac badawczo-naukowych architektów 

krajobrazu, geomorfologów i geologów. 
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6. TERENY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE 

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajdują się cenne 

przyrodniczo tereny i obiekty, chronione prawnie na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody. Należą do nich: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody i użytki ekologiczne. 

6.1 Rezerwaty przyrody 

Rezerwaty przyrody to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska 

zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 

krajobrazowymi. 

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje się siedem 

uznanych rezerwatów przyrody. 

Tabela 9 Wykaz rezerwatów przyrody na obszarze GLPK 

Nazwa rezerwatu Typ rezerwatu Powierzchnia (ha) 
Rok 

utworzenia 

Czarny Bryńsk florystyczny 13,13 1963 

Jar Brynicy (na terenie woj. 

warmińsko-mazurskiego) 
geomorfologiczno-leśny 29,47 1955 

Jar Brynicy (na terenie woj. 

kujawsko-pomorskiego) 
leśny 28,27 2001 

Klonowo leśny 30,85 1958 

Mszar Płociczno torfowiskowy 182,35 1998 

Ostrowy nad Brynicą leśny 2,06 1962 

Szumny Zdrój im. Kazimierza 

Sulisławskiego 
leśny 37,04, w tym 

5,71 ochrona ścisła 
1958 

 

„Czarny Bryńsk” – został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski nr 43, poz. 215) na powierzchni 13,13 

ha. Rezerwat ścisły (torfowiskowy, ekosystemowy), utworzono dla ochrony kłoci 

wiechowatej, rzadkiej we wschodniej kraju. Rezerwat obejmuje śródleśne, eutroficzne (o 

czystej wodzie) jezioro, do którego przylega mszarne torfowisko przejściowe. Kłoć 

wiechowata rośnie nad brzegami jeziora oraz na torfowisku przejściowym. Jezioro ma bogatą 

roślinność wodną, najgłębiej występują tzw. "łąki ramienicowe", utworzone przez glony – 

ramienice. Zwracają uwagę skupienia grzybieni białych. Bogata roślinność szuwarowa. Na 

torfowisku występują zbiorowiska mszarne z rosiczką okrągłolistną, przygiełką białą i 
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bagnicą torfową. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska kłoci wiechowatej i innych 

gatunków roślin torfowiskowych. Kłoć wiechowata to rzadka w tej części Polski 

subatlantycka roślina szuwarowa. Rosnie przy brzegach niewielkiego śródleśnego jeziora 

Czarny Bryńsk. W skład rezerwatu poza jeziorem wchodzi pas szuwarów i torfowiska. 

Znajduje się na terenie gminy Górzno. Właścicielem rezerwatu jest Skarb Państwa, a zarządcą 

Lasy Państwowe.Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony. 

 

„Jar Brynicy” został uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 104). Przedmiotem ochrony 

jest las mieszany o cechach zespołu naturalnego ze zbiorowiskami lasu mieszanego 

(klonowo-lipowego grądu zboczowego i łęgu jesionowo-olszowego), porastającego strome 

zbocza jaru rzeki Brynicy i przylegającej wysoczyzny morenowej. Brynica na odcinku 

rezerwatu wcina się w utwory moreny czołowej, żłobiąc głęboki na 40-50 m jar o charakterze 

przełomu rzecznego. Wiek drzewostanu wynosi około 140-160 lat. Jest to miejsce lęgowe 

bociana czarnego, zimorodka i pluszcza. Znajduje się na terenie gminy Lidzbark. Rezerwat 

nie posiada ważnego planu ochrony. 

 

„Jar Brynicy ” - został uznany Rozporządzeniem nr 278/01 Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-

Pomorskiego Nr 80, poz. 1576). Rezerwat o powierzchni 28,27 ha, utworzono dla ochrony 

naturalnego lasu grądowego i interesującego geomorfologicznie fragmentu doliny Brynicy. 

Głównym przedmiotem ochrony jest przełom rzeki Brynicy długi na około 3 km, głęboko 

wcięty w wysoczyznę morenową. Zbocza jaru są bardzo strome i osiągają wysokość do 20 m. 

Rzeka na tym odcinku jest bardzo kręta i charakteryzuje się dużym spadkiem. Przyległą 

wysoczyznę porastają grądy z drzewostanem grabowo-dębowo-sosnowym - drzewa osiągają 

tu wiek ponad 200 lat. W rezerwacie występują różne gatunki drzew, m.in. lipa drobnolistna, 

klon zwyczajny, wiąz, a także różne gatunki krzewów. Bogate jest również wczesnowiosenne 

runo. Występuje tu wiele rzadkich gatunków zwierząt - szczególnie bogata jest awifauna, 

reprezentowana m.in. przez bociana czarnego, zimorodka czy pluszcza. Właścicielem jest 

Skarb Państwa, zarządcą Lasy Państwowe (lasy) oraz KPZMiUW we Włocławku (rzeka). 

Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%85d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_%C5%82%C4%99gowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_czarny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimorodek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pluszcz
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„Klonowo” 

Rezerwat leśny o powierzchni 30,85 ha. Ustanowiony w 1958 r. Ptzreedmiotem 

ochrony jest las mieszany przylegajacy do południowo-zachodnich brzegów Jeziora 

Lidzbarskiego. Szatę roślinną rezerwatu tworzą przede wszystkim dwa zespoły: dominujacy 

przestrzennie bór mieszany i grąd typowy. Wiek drzewostanów szacuje się na 190 lat. 

Znajduje się na terenie gminy Lidzbark. Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony. 

 

„Mszar Płociczno” 

Rezerwat torfowiskowy o powierzchni 182,35 ha. Ustanowiony Zarzadzeniem 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1995 r. 

Obejmuje obszar lasu i torfowisko na terenie gminy Świedziebnia i Nadleśnictwa Skrwilno. 

Przedmiotem ochrony jest roślinność torfowiskowa z licznymi gatunkami chronionymi. 

Obejmuje największy w tym rejonie kompleks torfowiska przejściowego z zanikającym 

jeziorkiem. Całość kompleksu otoczona jest lasami, wśród których dominują bory sosnowe i 

mieszane. W miejscach wilgotnych występują łęg jesionowo-olszowy. Wystepują liczne 

rzadkie i chronione gatunki roślin np. turzyca strunowa, fiołek torfowy, bagno zwyczajne, 

rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz drobny, stzrelen błotny i 5 

gatunków widłaków. Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony 

 

„Ostrowy nad Brynicą  

Rezerwat leśny o powierzchni 2,04 ha. Uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 

Przemysłu Drzewnego z dn. 28.07.1962r. (Mon. Pl. Nr 68, poz. 316). Celem ochrony jest 

zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem 

lipy drobnolistnej oraz z bogatyjm skupiskiem roślin kserotermicznych. Rezerwat zajmuje 

wyniesienie mineralne w kompleksie zmeliorowanych torfowisk niskich, użytkowanych jako 

łąki. Na skutek silnego zacienienia runa leśnego przez drzewostan liściasty, wiele rzadkich 

gatunków ciepłolubnych ustąpiło z terenu rezerwatu. Niektóre z rzadkich gatunków (np. 

okrzyn szerokolistny i chaber frygijski) rosną jeszcze w świetlistej dąbrowie na sąsiednim 

wyniesieniu wśród łąk. Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony 

 

„Szumny Zdrój” 

Rezerwat leśny (fitocenotyczny) o powierzchni rezerwatu 37,04 ha z czego 4,75 ha 

podlega ochronie ścisłej. Uznany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 

dnia 23.07.1958 r. (Mon. Pl. Nr 65, poz. 383). Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk 
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leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin zielnych. 

Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest duża nisza źródliskowa, na dnie, której występuje 

mozaika małych potoków, wypływających z licznych źródeł i miejsc wysięku wody. Miejsca 

te porasta łęg jesionowo - olszowy z obficie rosnącym, kwitnącym w okresie maja, rzadkim 

gatunkiem górskim – czosnkiem niedźwiedzim. Zbocza niszy są bardzo strome, porośnięte 

przez bardzo bogaty gatunkowo las klonowo - lipowy, nazywany także grądem zboczowym. 

Wokół niszy, na silnie pofalowanym terenie, występują lasy grądowe. Często mżna spotkać 

rośliny chronione – wawrzynka wilczełyko i lilię złotogłów. Od strony jeziora Młyńskiego, w 

miejscach zabagnionych, występuje kompleks bagiennych lasów olszowych, nazywanych 

olsami. Rezerwat nie posiada ważnego planu ochrony 

 

Na terenach rezerwatów przyrody obowiązują ściśle określone zakazy, mające na cele 

zachowanie w stanie jak najmniej zmienionym przedmiot ochrony. W szczególności w 

rezerwatach zabrania się: 

1) polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i 

zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz 

gniazd ptasich i wybierania z nich jaj;  

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin;  

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego 

zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza; 

4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obszarów objętych ochroną; 

5) używania, użytkowania, uszkadzania oraz zanieczyszczania przedmiotów oraz obszarów 

objętych ochroną;  

6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli służą one innym celom niż 

ochrona przyrody; 

7) wydobywania skał, minerałów, w tym torfu i bursztynu; 

8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania; 

9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu 

poza miejscami wyznaczonymi; 

 10) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej, a także rolniczej, hodowlanej lub chowu 

zwierząt; 

 11) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosnących roślin, grzybów oraz ich części; 

 12) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami 

do tego wyznaczonymi; 
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 13) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca; 

 14) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych poza miejscami do tego 

wyznaczonymi; 

 15) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i innymi drogami do tego wyznaczonymi; 

 16) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z 

ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną 

porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach objętych ochroną; 

 17) zakłócania ciszy; 

 18) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 

 19) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi; 

 20) prowadzenia badań naukowych w rezerwacie przyrody bez zgody właściwego organu 

uznającego obszar za rezerwat przyrody; 

 21) wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania; 

 22) wprowadzanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie. 

 

Bezpośredni nadzór nad rezerwatami sprawuje właściwy Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska przy pomocy Regionalnego Konserwatora Przyrody. 

6.2 Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 

krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród 

innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajdują się 

następujące uznane pomniki przyrody: 

Gmina Bartniczka: 

- Lipa drobnolistna o obwodzie 477 cm i wysokości 28 m przy drodze Górzno- Bartniczka 

- Dąb szypułkowy o obwodzie 520 cm i wysokości 23 m na terenie leśnictwa Borek w 

oddziale 11d, 

- Grupa 6 drzew (5 lip o obwodzie 329-438 cm i wysokości 26-30 m oraz klon zwyczajny o 

obwodzie 269 cm i wysokości 26 m) w parku w Gutowie, 

- Lipa drobnolistna o obwodzie 432 cm i wysokości 30 m w parku w Gutowie. 
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Gmina Brzozie: 

W części GLPK na terenie gminy Brzozie pomniki przyrody nie występują 

Gmina Górzno: 

- Dąb szypułkowy „Dąb Rzeczypospolitej” o obwodzie 649 cm i wysokości 33 m na terenie 

leśnictwa Buczkowo w oddziale 22a, 

- Dąb bezszypułkowy o obwodzie 304 cm oraz wysokości 29 m na terenie leśnictwa 

Górzno w oddziale 111c, 

- Dąb szypułkowy o obwodzie 201 cm oraz wysokości 30 m na terenie leśnictwa Borek w 

oddziale 46s, 

- Sosna zwyczajna o obwodzie 224 cm oraz wysokości 23 m na terenie leśnictwa Borek w 

oddziale 32c, 

- Dąb bezszypułkowy o obwodzie 400 cm oraz wysokości 28 m na terenie leśnictwa 

Górzno w oddziale 73j, 

- Daglezja zielona o obwodzie 278 cm oraz wysokości 29 m na terenie leśnictwa Bryńsk w 

oddziale 194a, 

- Dąb szypułkowy „Bogdan” o obwodzie 327 cm oraz wysokości 25 m na terenie leśnictwa 

Buczkowo w oddziale 65h, 

- Dąb szypułkowy „Bolek” o obwodzie 414 cm oraz wysokości 25 m na terenie leśnictwa 

Buczkowo w oddziale 65n, 

- Dąb szypułkowy „Lolek” o obwodzie 402 cm oraz wysokości 27 m na terenie leśnictwa 

Buczkowo w oddziale 65n, 

- Dąb szypułkowy o obwodzie 444 cm oraz wysokości 23 m na terenie leśnictwa Buczkowo 

w oddziale 38a, 

- Świerk pospolity „Kazio” o obwodzie 265 cm oraz wysokości 28 m na terenie leśnictwa 

Buczkowo, miejscowość Bryńsk działka ewidencyjna nr 62, 

- Głaz narzutowy o obwodzie około 10 m oraz wysokości 1,5 m w parku miejskim w 

Górznie, działka ewidencyjna nr 118/3. 

Gmina Lidzbark: 

- Dąb w oddziale nr 238c leśnictwa Klonowo, przy biurze Nadleśnictwa Lidzbark, 

- Dąb w oddziale nr 224c leśnictwa Sarnia Góra, 

- Dąb w oddziale nr 267f leśnictwa Sarnia Góra (w rezerwacie „Jar Brynicy”), 

- Aleja 51 dębów wzdłuż drogi od Nadleśnictwa Lidzbark w kierunku Piaseczna, oddział 

239 i 240 leśnictw: Klonowo i Sarnia Góra, 

- Grupa 5 dębów w sąsiedztwie składnicy drewna w Klonowie, 
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- Jesion wyniosły w oddziale nr 238b leśnictwa Klonowo, przy biurze Nadleśnictwa 

Lidzbark, 

- Dąb szypułkowy w oddziale nr 249 leśnictwa Klonowo, w pobliżu byłej stacji kolejowej 

Klonowo, 

- Grupa 19 drzew (8 klonów pospolitych, 8 lip drobnolistnych, 2 brzozy brodawkowate i 1 

dąb bezszypulkowy) w oddziale nr 225c lesnictwa Sarnia Góra, 

- Lipa drobnolistna w oddziale nr 120i lesnictwa Borówno, 

- Dąb szypułkowy w oddziale nr 245b leśnictwa Sarnia Góra, w drzewostanie nad jeziorem 

Wlecz, 

- Dąb szypułkowy w oddziale nr 256l leśnictwa Klonowo, na pn brzegu jeziora Zwórzno, 

- Dąb szypułkowy w oddziale nr 118j leśnictwa Bryńsk, przy drodze w miejscowości 

Bryńsk Szlachecki, 

- Żywotnik zachodni w oddziale nr 119r leśnictwa Bryńsk, przy leśniczówce Bryńsk 

Szlachecki, 

- Dąb szypułkowy w oddziale nr 224h leśnictwa Sarnia Góra, na skraju łąki nad jeziorem 

Wlecz, 

- Dąb szypułkowy w leśnictwie Klonowo, przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark, 

- Buk pospolity w oddziale nr 238a leśnictwa Klonowo, przy siedzibie Nadleśnictwa 

Lidzbark  (uschnięty). 

Gmina Lubowidz 

W części GLPK na terenie gminy Lubowidz pomniki przyrody nie występują 

Gmina Świedziebnia 

W części GLPK na terenie gminy Świedziebnia pomniki przyrody nie występują 

 

Celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie tworów przyrody o szczególnej 

wartości naukowej, kulturowej i historycznej odznaczających się indywidualnymi i 

niepowtarzalnymi cechami. Lokalizację wszystkich pomników przyrody pokazano na 

załączniku graficznym nr 3. 

W stosunku do ww. drzew wprowadzono ochronę polegającą na stosowaniu zakazów:  

- wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew,  

- zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści, 

- zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w pobliżu drzew, 

- umieszczania tablic, napisów i innych znaków, 

- wchodzenia na drzewa, 
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- wznoszenia budowli w pobliżu drzew. 

W stosunku do głazu narzutowego zabrania się m.in. uszkadzania głazu, wznoszenia 

budowli i prowadzenia instalacji w jego sąsiedztwie. 

 

Warto zaznaczyć, że status prawny pomników przyrody nie jest jednoznaczny. 

Drzewa zostały objęte ochroną na mocy nieobowiązujących ustaw o ochronie przyrody z 

1949 i 1991 r. Dlatego ich status prawny może podlegać wątpliwości. Nie podważa to jednak 

walorów przyrodniczych tych drzew. Stan zdrowotny wiekszości drzew jest dobry lub 

zadowalający, jedynie buk pospolity w oddziale nr 238a leśnictwa Klonowo, przy siedzibie 

Nadleśnictwa Lidzbark  jest uschnięty. 

6.3 Użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska 

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego użytki ekologiczne 

zostały prawnie uznane tylko na obszarach leśnych własności państwowej, będących w 

zarządzie nadleśnictwa Brodnica i nadleśnictwa Lidzbark (1 obiekt). Nie uznano żadnych 

użytków ekologicznych na obszarach innych własności. Za użytki ekologiczne uznano przede 

wszystkim śródleśne bagna i mokradła, znajdujące się w obniżeniach terenowych oraz 

stanowiące obrzeża cieków i jezior.  

Użytki ekologicznie prawnie zostały uznane na obszarze Nadleśnictwa Brodnica 

zgodnie z Rozporządzeniem Nr 33/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 

listopada 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 118, poz. 

1989). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
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Tabela 10 Wykaz użytków ekologicznych na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego 

Lp. Opis 
Powierzchnia 

(ha) 

Położenie 

Leśnictwo Oddz. leśny 

Nadleśnictwo Brodnica – gmina Bartniczka 

1.  bagno porośnięte brzozą 0,75 Borek 2f 

2.  
bagno porośnięte olchą, 

brzozą 
1,74 Borek 4h; d 

3.  bagno porośnięte wierzbą 0,93 Borek 285g 

Nadleśnictwo Brodnica – gmina Górzno 

4.  bagno porośnięte olchą 0,64 Borek 15j 

5.  bagno porośnięte brzozą 8,96 Beśnica 202d, 203b 

6.  bagno porośnięte brzozą 0,63 Beśnica 203c 

7.  bagno 0,52 Buczkowo 25b 

8.  
bagno porośnięte brzozą, 

olchą 
0,85 Buczkowo 25k 

9.  
bagno porośnięte brzozą, 

olchą 
1,60 Buczkowo 38b 

10.  
bagno porośnięte brzozą, 

olchą 
0,94 Buczkowo 56b 

11.  bagno porośnięte wierzbą 0,65 Buczkowo 56g 

12.  bagno 3,82 Buczkowo 57b 

13.  bagno 0,25 Buczkowo 65m 

14.  bagno porośnięte brzozą 1,15 Buczkowo 68d 

15.  bagno porośnięte olchą 3,21 Buczkowo 69b 

16.  bagno porośnięte olchą 1,06 Buczkowo 76c 

17.  
bagno porośnięte olchą, 

brzozą 
4,40 Buczkowo 77d; g 

18.  
bagno porośnięte olchą, 

brzozą 
0,39 Buczkowo 77r 

19.  bagno porośnięte wierzbą 1,16 Buczkowo 86n 

20.  bagno porośnięte brzozą 0,62 Buczkowo 87b 

21.  bagno porośnięte wierzbą 0,71 Buczkowo 37c 

22.  bagno porośnięte olchą 0,57 Buczkowo 38f 

23.  bagno 0,70 Górzno 73k 

24.  bagno porośnięte brzozą 1,04 Górzno 74d 

25.  bagno 4,79 Górzno 85f 

26.  bagno porośnięte brzozą 0,76 Górzno 140g 

27.  bagno 0,63 Nowy Świat 172d 

28.  bagno porośnięte brzozą 6,03 Nowy Świat 188f 

29.  bagno porośnięte brzozą 2,60 Nowy Świat 189b, 190b 

30.  bagno porośnięte brzozą 5,92 Nowy Świat 189c, 190c 

31.  bagno porośnięte brzozą 1,07 Nowy Świat 190d 

32.  bagno porośnięte brzozą 6,19 Nowy Świat 191h, 192d 

Nadleśnictwo Lidzbark – gmina Lidzbark 

33.  

śródleśne, zarastające 

jeziorko Moczydło oraz 

bagna na jego obrzeżu 

5,71 Klonowo 
273t, w, 274m, 

283b 
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Lokalizację użytków ekologicznych pokazono na załączku graficznym nr 3. 

W stosunku do wymienionych obiektów wprowadzono następujące zakazy:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem 

obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 

przeciwpowodziowym; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości; 

5) zaśmiecania obiektu i terenów wokół niego; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki 

rybackiej; 

7) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-

błotnych; 

8) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

9) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

10) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów 

budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź 

spowodować degradację krajobrazu; 

11) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał, minerałów, torfu 

oraz niszczenia gleby. 

6.4 Obszary Natura 2000 

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskeigo Parku Krajobrazowego znajdują się dwa 

specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 200002 „Ostoja Lidzbarska” oraz 

projektowany PLH 04_13 „Mszar Płociczno”. 

Obszar „Ostoja Lidzbarska” został zgłoszony przez Rząd RP w lipcu 2007 r. i został 

przyjęty Dezyzją Komisji Europejskiej z dnia 12.12.2008 r. Powierzchni obszaru wynosi 

7397,765 ha. 

Obszar obejmuje duży kompleks leśny z licznymi jeziorami i zagłębieniami 

bezodpływowymi, przecięty granicą pomiędzy wzgórzami moreny czołowej fazy kujawskiej 

stadiału poznańskiego a położonymi na południe od nich równinnymi polami sandrowymi. W 
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ukształtowaniu terenu północnej części wyróżniają się doliny rzeczne Górzanki i Brynicy z 

przełomowym odcinkiem tej ostatniej, o deniwelacjach sięgających 50 m. Urozmaicona 

rzeźba terenu decyduje o dużej atrakcyjności obszaru. Znajdują się tu wzgórza drumlinowe, 

kemowe i ozowe, nisze źródliskowe, przełomowe odcinki rzek. Tak ciekawe formy 

geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia. Na tym terenie liczne są też 

jeziora. Do najciekawszych należą: Górznieńskie (47 ha), Piaseczno, Czarny Bryńsk oraz 

jeziora Bryńskie Północne i Południowe. W skład kompleksu leśnego wchodzą bory 

mieszane, świeże oraz lasy liściaste, szczególnie grąd subkontynentalny . Dość duże 

powierzchnie zajmują olsy, lasy łęgowe i zarośla wierzbowe. Mezotroficzne i eutroficzne 

jeziora śródleśne otoczone są przez zbiorowiska mszysto-turzycowe i szuwarowe. Występują 

duże powierzchnie wilgotnych i świeżych łąk. 

Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (23 typy) występują w rozproszeniu, 

zajmując łącznie około 50% obszaru, a 10 gatunków zwierząt i 7 gatunków roślin z tego 

obszaru figuruje w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono tu też 

stanowiska rzadkich i zagrożonych w skali kraju oraz prawnie chronionych gatunków flory i 

fauny. Dobrze zachowane naturalne zbiorowiska leśne z 140-160-letnimi starodrzewiami 

łęgowymi i grądowymi; 180-letnie sosny. Obszar ma ponadto duże walory krajobrazowe; 

godne wspomnienia jest występowanie wód o wysokiej klasie czystości. Występuje tu co 

najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

Obszar Ostoja Lidzbarska jest znaczną ostoja czerwończyka nieparka Lycaena dispar, tj. 

gatunku związanego z siedliskami hydrogenicznymi, licznie występującymi w rynnach 

jeziornych. Bytuje tu duża populacja tego gatunku, jednak należy podkreślić, że nie jest to 

motyl szczególnie rzadki w północnej Polsce, tak więc w całej okolicy obszaru poza jego 

granicami jest on równie często spotykany. 

Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru może być niekontrolowany rozwój turystyki i 

rekreacji oraz intensyfikacja pozyskania drewna w starodzewiach. Zagrożeniem może być 

również zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zaprzestanie użytkowania łąk, melioracje 

wodne i eutrofizacja wód. 

Obecnie trwają konsultacje społeczne proponowanych zmian granic obszaru. 

Proponowana powierzchnia obszaru wynosi 7280,4 ha 

 

Obszar „Mszar Płociczno” o powierzchni 181,81 ha obejmuje torfowisko mszarne o 

charakterze kształtującego się, ubogiego gatunkowo torfowiska wysokiego i przejściowego. 

Występują też fragmenty mechowisk. Mszar tworzy około 70-centymetrowy pokład torfu, na 



 

 145 

ponad 6-metrowych osadach gytii wapiennej. W części zachodniej torfowiska dominuje 

Ledo-Sphagnetum oraz Vaccinio-Betuletum pubescentis z łanami Lycopodium annotinum, a 

we wschodniej - m.in. podmokłe mszary i mechowiska z Carex chordorrhiza, Helodium 

blandowii i Sphagnum warnstorfii. Łączna powierzchnia mszaru wynosi około 27 ha. W jego 

części południowej zachowało się reliktowe, zanikające jeziorko eutroficzne. Wokół 

torfowiska rozciąga się kompleks leśny, należący do Nadleśnictwa Skrwilno. Dominują bory, 

głównie bory sosnowe suche i świeże oraz bory mieszane. Na uwagę zasługuje występowanie 

5 gatunków widłaków. W suchym borze rośnie bardzo rzadki w Polsce Diphasiastrum 

tristachyum, a w wilgotnym borze mieszanym Querco-Piceetum - Huperzia selago. Ponadto 

rozproszone są stanowiska Chimaphila umbellata. Od strony południowo-wschodniej 

rozciągają się wilgotne łąki. 

Jest to największy kompleks naturalnie wykształconego torfowiska mszarnego na obszarze 

makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rowy i potorfia spotyka się tylko na 

krańcach zachodnich i południowo-wschodnich, a główna część torfowiska (ok. 25 ha) nie ma 

śladów działalności gospodarczej człowieka. Cenne są fitocenozy torfowiska wysokiego i 

mechowiska, a także boru bagiennego, brzeziny bagiennej i wilgotnego boru mieszanego ze 

świerkiem. Walory obiektu podnosi obecność pięciu gatunków widłaków. Stanowisko 

Ostericum palustre nie zostało obecnie potwierdzone. 

Mszar Płociczno jest częściowo zagrożony odwodnieniem i eutrofizacją, szczególnie od 

strony południowo-wschodniej, gdzie znajduje się kilka rowów w kompleksie użytków 

zielonych, w tym jeden rów wychodzący z głównego kompleksu torfowiska mszarnego. 

Efektem obniżania się poziomu wody jest wysychające jezioro, a w suche lata nawet zupełnie 

wyschnięte. Nielegalne zbieranie owoców żurawiny jest przyczyną wydeptywania i 

zaśmiecania. W otaczających lasach potencjalnym źródłem zagrożenia mogą być niektóre 

zabiegi gospodarki leśnej, np. zrywka drewna niszcząca widłaki. Dla stanowisk rzadkich 

gatunków borowych (Chimaphila umbellata, Diphasiatrum, Lycopodium, Huperzia) 

zagrożeniem jest coraz silniej rozwijający się podszyt, m.in. Padus serotina i Quercus sp. div. 
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7. ŚWIAT ZWIERZĄT 

Różnorodność siedlisk Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego znajduje 

odbicie w różnorodności organizmów zajmujących te siedliska. Analiza różnorodności na 

poziomie świata zwierząt na obszarze Parku, może stanowić doskonałą ilustrację jego 

bioróżnorodności. 

Dominacji obszarów zalesionych odpowiada przewaga liczebna zwierząt związanych 

z siedliskami leśnymi. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią owady w 70%.Ważną dla 

funkcjonowania ekosystemów leśnych są owady roślinożerne, których masowe pojawy w 

lasach gospodarczych mogą powodować straty w drzewostanach. Cyklicznie mogą pojawiać 

się takie gatunki jak: strzygonia choinówka, brudnica mniszka barczatka sosnówka. Innymi 

gatunkami zaliczanymi do wtórnych szkodników drewna są cetyniec, korniki i przypłaszczek 

granatek. Dużo owadów przykuwa wzrok swoją barwą, do tych owadów z pewnością 

zaliczymy motyle.  Niestety aktualny stan wiedzy o występowaniu tej grupy systematycznej 

jest wysoce niekompletny  i  wymaga dalszych badań. Najbogatszą w gatunki gromadę 

kręgowców stanowią ptaki, zasiedlające zarówno lasy, jak i tereny otwarte.  Do 

najcenniejszych gatunków, które umieszczone zostały w Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt należą gniazdujących w liczbie zaledwie kilku par: Bocian czarny, kania ruda, 

bielik, orlik krzykliwy, zasiedlające trzcinowiska bąk, żuraw, kropiatka czy derkacz. 

Gatunkami o specyficznych wymaganiach środowiskowych są ptaki terenów bagiennych i 

podmokłych. Na zabagnionych fragmentach doliny Brynicy, Jezior Bryńskich  i Mełna 

gniazdują takie gatunki jak: bąk, gęgawa, gągoł, kszyk, krwawodziób, rybitwa czarna, 

błotniak stawowy. Do ptaków tych terenow zaliczamy z pewnością derkacza, którego wykryć 

możemy niemal wyłącznie po bardzo donośnym głosie tokowym, który odzywa się 

najintensywniej w nocy i rano. Żyje skrycie w gęstej roślinności przyziemnej, z której ciężko 

go wypłoszyć, gdyż zadziwiająco zręcznie umyka pieszo. 

Na jeziorach, które zajmują zaledwie 3% powierzchni parku, w okresie wiosennym 

można zaobserwować przelatujące ptaki. Do takich miejsc zaliczają się z pewnością jeziora: 

Bryńskie, Wielkie Leźno i Mełno. Ostatnie z wymienionych stanowi jedno z najbardziej 

cennych miejsc pod względem ornitologicznym.  

Na terenie parku można zaobserwować wiele ptaków drapieżnych ( np.: kania czarna, 

kania ruda, myszołowy, jastrzębie), a także spotykamy największego polskiego ptaka 

drapieżnego–  bielika. Bielik na obszarze parku zakłada gniazda w starodrzewach sosnowych, 

a  jego terytorium żerowania pokrywa obszar zbliżony do okręgu o promieniu około 10 
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kilometrów od gniazda. Gniazda bielika objęte są ochroną strefową. Kolejnym cennym 

gatunkiem drapieżnym jest orlik krzykliwy, gniazdujący na terenie parku na wysokich 

drzewach, przeważnie liściastych na skrajach lasów. Orlik krzykliwy poluje przeważnie 

pieszo  na małe ssaki, płazy, drobne ptaki oraz  duże owady. Wybierając miejsce polowania w 

pierwszej kolejności preferuje łąki i pastwiska, które nie muszą być duże w stosunku do 

całego terenu . Na drugim miejscu są uprawy zbożowe, ale z zastrzeżeniem, że mają one 

układ mozaikowy – poprzedzielane wyraźnymi miedzami.  

Na terenach rolniczych w obrębie parku zgromadzone są 24 gniazda bociana białego. 

Jest to dość liczna populacja bociana białego, zamieszkująca obszar w 70% pokryty lasami. 

Głównym pożywieniem bocianów białych są owady i gryzonie, a nie żaby. Żaby zjadane są 

wtedy gdy brakuje innego pokarmu. Bociany potrafią zmniejszać liczebność lęgu w 

zależności od ilości pożywienia, wyrzucając jaja z gniazda bądź młode pisklaki. 

Drugim bocianem występującym na terenie Parku jest bocian czarny , który gniazduje 

w starych drzewostanach . Mniej liczny niż jego biały krewniak, bardziej  płochliwy i 

trudniejszy do obserwowania. 

Bogatą w gatunki grupę stanowią nietoperze. Na obszarze GLPK stwierdzono 

występowanie 10 gatunków nietoperzy, co stanowi 90% potencjalnej chiropterfauny tej części 

niżu Polski. W okresie letnim kontrole dokonywane są w budkach nietoperzowych, które 

rozmieszczone są na terenie leśnictwa Buczkowo, Borek, Nowy Świat a także badane są 

strychy budynków mieszkalnych i gospodarczych. W sezonie zimowym kontrolowane są 

wybrane studnie i piwnice. Największe zimowisko nietoperzy stwierdzono w miejscowości 

Zalesie (studnia z cegieł o głębokości ok. 25m).Głównym zagrożeniem bytowania tej 

wyspecjalizowanej grupy ssaków jest malejąca liczba schronień służących jako miejsca 

rozrodu i kryjówki zimowe. Park corocznie zwiększa powierzchnię rozwieszonych budek 

lęgowych drewnianych  i budek trocinobetonowych. 

Bogatym w gatunki rzędem ssaków są gryzonie. Wraz z reintrodukowany na obszarze 

GLPK  Bobrem europejskim 1980 w leśnictwie Długi Most i w okolicach Świedziebni 

zajmuje obecnie praktycznie cały obszar parku. Oprócz osobników reintrodukowanych, 

istotny wpływ na wielkość populacji zamieszkującej ten obszar miały osobniki migrujące 

naturalnymi drogami wodnymi (rzeka Brynica i Pissa ). Bobry na ciekach wodnych i 

jeziorach znalazły odpowiednie warunki do życia a ich liczebność z roku na rok rośnie. 

Bardzo dobre warunki do bytowania bobry znalazły na ciekach melioracyjnych, które od 

wielu lat nie są już konserwowane, co spowodowało naturalną retencję wody.   Bóbr jest 

największym europejskim gryzoniem, ciężar ciała u samców może dochodzić do 30 kg. 
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Posiada 20 zębów, w tym górnej i dolnej szczęce po dwa bardzo silne, łukowato wycięte 

siekacze, które rosną przez całe życie i są regularnie ścierane. Jest zwierzęciem ziemno – 

wodnym, żyjącym w obu tych środowiskach, z czego na lądzie porusza się powoli i 

niezgrabnie. Pływanie ułatwia mu wrzecionowaty kształt ciała, błona pływa między palcami 

tylnych nóg oraz płaski ogon zwany pluskiem lub kielnią, pełniący rolę steru i napędu w 

wodzie. Ogon służy również jako podpora podczas pracy na lądzie, magazynuje tłuszcz,  oraz 

jest głównym organem termoregulacji. Gęste futro idealnie chroni go przed zimnem, 

dodatkowo jest ono pokrywane wydzieliną gruczołów spod ogona tzw. strojem bobrowym. Ta 

substancja służy również do wyznaczania granicy zapachowej terytorium danej rodziny. Bóbr 

ma dobrze rozwinięty węch i słuch, gorzej natomiast widzi, gdy nurkuje otwory słuchowe i 

nosowe zaciskają się odruchowe. Pod wodą wytrzymuje do 15 minut. Na terenie GLPK bobry 

żyją najliczniej w norach, których każda rodzina posiadać może nawet kilkanaście. Niektóre 

rodziny żyją w żeremiach, czyli w domkach zbudowanych z gałęzi i mułu jak ma to miejsce 

na jeziorach: Księże, Górznieńskie, rozlewiskach na Łąkach Gutowskich. Największe żeremia 

zbudowane przez bobry na terenie GLPK mają wysokość od wody 2,8 m i średnicę 6,2 m.. Na 

terenie GLPK nie dochodzi do konfliktów między bobrami a człowiekiem, bowiem tereny, w 

których występują bobry, są to tereny nie użytkowane rolniczo. 

Na obszarze Parku liczne gatunki płazów. Z pośród ogoniastych najliczniej 

reprezentowana jest traszka zwyczajna. Rozradza się we wszystkich płytkich i zarośniętych 

zbiornikach wodnych. Po okresie godów zasiedla wilgotne środowisko lądowe. Mniej liczna 

jest największa europejska traszka – traszka grzebieniasta. 

Mniejsze zbiorniki wodne: stawy, rowy, torfniaki zasiedla kumak nizinny. Jest 

gatunkiem ginącym. Powodem jest obniżanie poziomu wód gruntowych przyspieszanie 

wysychania małych zbiorników, które obniżają sukces rozrodczy gatunku. Z obrzeżami 

lasów, sadów, łąkami związana jest powszechnie znana rzekotka drzewna, która jest 

najładniejszym krajowym gatunkiem płaza bezogonowego. 

Spośród 5 gatunków gadów, co stanowi 71% ich liczebności krajowej, pospolita na 

całym terenie parku jest jaszczurka zwinka, którą można spotkać na nasłonecznionych 

trawiastych stokach, polanach i zrębach. Jaszczurka żyworodna jest rzadsza i bytuje w lasach 

wśród niskiej roślinności na terenach wilgotnych. Pospolitym mieszkańcem lasów i borów 

świeżych jest beznoga jaszczurka-padalec. Nad śródleśnymi zbiornikami wodnymi, zwłaszcza 

na torfowiskach, podmokłych łąkach, skrajach lasów wstępuje zaskroniec zwyczajny. Na 

terenie Parku bardzo pospolita jest żmija zygzakowata, najczęściej ubarwienia brunatnego z 

widocznym zygzakiem, lub odmianę czarną bez charakterystycznego zygzaka. Trzeba 
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wspomnieć jeszcze o jednej odmianie żmij która ma barwę rudawą – miedzianka. 

Środowiskiem życia żmij są polany, obrzeża torfowisk, skraje lasów i głazowisk. Jest to 

jedyny gatunek jadowity, jaki występuje w Polsce, którego ukąszenie może być dla osób 

wrażliwych niebezpieczne. 

Podsumowując przedstawione dane, należy stwierdzić, że różnorodność gatunków 

kręgowców występujących na terenie Parku jest duża. Na szczególną uwagę i opiekę 

zasługują gatunki o wąskich spektrach ekologicznych, których sukces rozrodczy możliwy jest 

w specyficznych, zwykle łatwo ulegających degradacji biotopach. Do tej grupy zaliczają się 

zwierzęta bytujące na terenach podmokłych. Podstawą do zachowania i ochrony gatunków 

musi być ochrona biotopów zamieszkałych przez zwierzęta. 

 

. 
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Tabela 11 Fauna Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

 

L.p. Rodzina Gatunek Symbol Siedlisko Opis - Uwagi 

Stawonogi 

 

1. Pająki Tygrzyk paskowany  Ab Pole obserwowany w okolicach wsi Fijałki  

Ptaki 

 

2. Nur nurogęś Mergus 

merganser 

MEM woda Przelotny obserwowacje na J. Bryńskim i Górzno 

3.  nur czarnoszyi Gavia 

arctica 

GA woda Przelotny obserwowacja jednego osobnika na J. Bryńskim, 

pływający wraz z perkozami dwuczubymi 

4. Perkozy Perkozek  

Podiceps ruficollis 

(Tachybaptus ruficollis) 

POR Woda Przelotny, lęgowy 

5.  Perkoz rdzawoszyi  

Podiceps grisegena 

POG Woda lęgowy 

6.  Zausznik  

Podiceps nigricollis 

PON Woda Lęgowy 

7. Kormorany  Kormoran czarny  

Phalacrocorax carbo 

PCA Woda Przelotny, koczujący 

8. Brodzące Bąk  

Botaurus stellaris 

BS Woda Lęgowy 

9.  Czapla biała   

Egretta alba 

EGA Woda Przelotny, Obserwowacja trzech osobników na J. Bryńskim 

10.  Bocian czarny  

Ciconia nigra 

CCN Las Lęgowy 

11.  Bocian biały  

Ciconia ciconia 

CCC synantropijny Lęgowy 

12. Blaszkodziobe Łabędź niemy  

Cygnus olor 

CY Woda Lęgowy 

13.  Łabędź krzykliwy  

Cygnus cygnus 

CCY woda przelotny 

14.  Gęgawa  

Anser anser 

ANS Szuwary Często spotykana w okresie przelotów, lęgowa na J. Mełno 

6para i J. Leźno 2 pary.  
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15.  Świstun  

Anas penelope 

ANE Woda Przelotny 

16.  Krakwa  

Anas strepera 

ANR Woda Lęgowa na J. Bryńskim i J. Piaseczenko 

17.  Rożeniec 

Anas acuta 

ANA Woda Przelotny,  

18.  Cyranka  

Anas querquedula 

ANQ Woda Przelotny, rozlewiska Kanału Brynicy w okolicach Bartniczki i 

J. Górzno na przelotach na J. Mełno lęgowa 

19.  Płaskonos  

Anas clypeata 

ANL Woda Przelotny, Obserwacje na jeziorze Górzno lęgowy na jeziorze 

Mełno 

20.  Hełmiatka  

Netta rufina 

NR Woda Przelotny 

21.  Podgorzałka  

Aythya nyroca 

AYN Woda Przelotny 

22.  Głowienka 

 Aythya ferina 

AYF Woda Rozlewiska Kanału Brynicy w okolicach Bartniczki i J. Górzno 

na przelotach na J. Bryńskim i Małe Leźno lęgowa 

23.  Gągoł  

Bucephala clangula 

BC Woda Lęgowy, przelotny 

24.  Nurogęś  

Mergus merganser 

MEM Woda  Przelotny obserwowacje na J. Bryńskim i Górzno 

25.  czernica ythya fuligula AYU  Często spotykana na większych jeziorach 

 

26.  gęś białoczelna  

Anser albifronos 

AA  Często spotykana w okresie przelotów w dolinie Brynicy na 

wysokości Zdrojów 

27. Jastrzębiowate Trzmielojad  

Pernis apivorus 

PEA Las Lęgowy, obserwacja pary na łąkach gutowskiach i nad J. Księte 

28.  Kania czarna  

Milvus migrans 

MG Las Lęgowy, Obserwacja nad J. Bryńskim 

29.  Kania ruda  

Milvus milvus 

MM  Przelotny, Obserwowany jeden osobnik na łąkach w dolinie 

Brynicy na wysokości Zdrojów 

30.  Bielik  

Haliaeetus albicilla 

HA Las Lęgowy, Często obserwowany nad większymi jeziorami min. 

Bryńskim, Wlecz,Piseczenko, Górzno, Młyńskie i Welie Leźno 

31.  Błotniak stawowy  

Circus aeruginosus 

CIA trzcinowiska Lęgowy, Regularnie lęgowy nad J. Bryńskim jedna para i Mełno 

2 dwie pary 

32.  Błotnik zbożowy  CIC Pole, łąka przelotny 
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Circus cyaneus 

33.  Błotniak łąkowy  

Circus pygargus 

CIP Wilgotna łąka Przelotny, w dolnie Pissy i nad J. Mełno 

34.  Jastrząb  

Accipiter gentilis 

ACG las Lęgowy  na całym obszarze parku 

35.  Krogulec  

Accipiter nisus 

ACN las Lęgowy  na całym obszarze parku 

36.  Myszołów  

Buteo buteo 

B las Lęgowy w starszych drzewostanach całego parku. W l-ctwie 

Bryńsk w roku 2006 zajęte gniazda w oddz. 128 dwa młode, 195 

dwa młode i 215 jeden młody 

37.  myszołów włochaty 

Buteo lagopus 

BL las Sporadycznie spotykany na terenach rolniczych w czasie zimy 

38.  Orlik krzykliwy  

Aquila pomarina 

AQP las Lęgowy Rok 2005Obserwacje polującego ptaka na łąkach 

gutowskich przelotów nad łąkami bryńskimi. Rok 2006 lęgowy. 

39.  Rybołów 

Pandion haliaetus  

PHA las Przelotny Obserwacje 1 osobnika nad J.Bryńskim i J. Górzno 

40. Sokołowate Kobuz  

Falco subbuteo 

FAS las Lęgowy Obserwacja młodego osobnika w l-ctwie Bryńsk, roku 

2006 w odziale 163 kilka obserwacji polujących dorosłych 

41.  Sokół wędrowny  

Falco peregrinus 

FAP las Reintrodukowany, Obserwacja nad J. Bryńskim przy 

Najderówce 

42.  Pustułka  

Falco tinnunculus 

FAT las Lęgowy , Nad j. Mełno i Małe Leźno 

43. Kuraki Przepiórka  

Coturnix coturnix 

CR pole lęgowy 

44. Żurawiowe Wodnik  

Rallus aquaticus 

RA szuwary Rozlewiska Kanału Brynicy,  na jeziorze Mełno lęgowy 

45.  Kropiatka 

 Porzana porzana 

POP szuwary Legi prawdopodobnie dwóch par na łąkach gutowskich i jednej 

nad J. Mełno w 2006 roku 

 

46.  Derkacz  

Crex crex 

CX szuwary Lęgowy na łąkach gutowskich 

47.  Kokoszka wodna  

Gallinula chloropus 

GH woda Lęgowy, jeziora Mełno 

48.  Żuraw  

Grus grus 

GR Tereny bagienne Lęgowy, teren parku 
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49. Siewkowate Rybitwa czarna  

Chlidonias niger 

CN woda Lęgowa, jezioro Mełno 

50.  Czajka  

Vanellus vanellus 

W pola Lęgowy 

51.  Kszyk  

Gallinago gallinago 

GG woda Lęgowy 

52.  Samotnik  

Tringa ochropus 

TRO Tereny podmokłe Lęgowy 

53.  Krwawodziób  

Tringa totanus 

TRT Podmokłe łąki lęgowy 

54. gołębiowe Siniak  

Columba oenans 

CO Las Lęgowy, teren całego parku 

55.  gołąb skalny   Columba 

livia 

CL Tereny miejskie Lęgowy, obserwowany na terenie Górzna 

56.  Turkawka  

Streptopelia turtur 

ST las Lęgowa, teren całego parku 

57.  grzywacz  

Columba palumbus 

CP las Lęgowa, teren całego parku 

58. kukułkowe Kukułka  

Cuculus canorus 

CU las Lęgowa, teren całego parku 

59. sowy Pójdźka  

Athene noctua 

AN las Najprawdopodobniej lęgowa, widywana w okolicach Czarnego 

Bryńska i Bryńska Szlacheckiego 

60.  Włochatka   

Aegolius funereus 

AFU las Lęgowa, Leśnictwo Buczkowo 

61.  Puszczyk  

Strix aluco 

SXA las Lęgowy, stare drzewostany 

62.  Sowa uszata  

Asio otus 

AO Las Lęgowa 

63.  Płomykówka  

Tyto alba 

TA Tereny zabudowane Lęgowa, Wieże kościelne 

64. lelkowe Lelek kozodój  

Caprimulgus europaeus 

CM las Lęgowy, teren całego parku  

65. jerzykowe Jerzyk  

Apus apus 

AA syntropijny Lęgowy, teren parku 

66. kraskowe Zimorodek  AL woda Lęgowy, rzeka Brynica i pisa 
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Alcedo atthis 

67.  Dudek  

Upupa epops 

U Las i tereny otwarte Lęgowy, teren całego parku 

68. dzięciołowe Dzięcioł zielonosiwy  

Picus canus 

PU Las Lęgowy, okolice Górzna i Czarnego Bryńska 

69.  Dzięcioł zielony  

Picus viridis 

PV Las Lęgowy, teren parku 

70.  Dzięcioł czarny  

Dryocopus martius 

DM Las Lęgowy, teren parku 

71.  Dziecioł średni  

Dendrocopos medius 

DE Las Lęgowy, teren parku 

72.  Dzięciołek  

Dendrocopos minor 

DI Las Lęgowy, Teren łąk Gutowskich J. Piaseczenko, Mszarze 

Płociczno 

73.  Krętogłów  

Jynx torquilla 

J Las Lęgowy, Łaki Bryńskie i jezioro Wlecz 

74. wróblowate Jemiołuszka Bombycila 

garrulus 

BG  Przelotny, zimujący 

75.  Muchołówka mała  

Ficedula parva 

 

FP las Lęgowy w lasach szczególnie liściastych i mieszanych w całym 

parku min. Jar Brynicy, Szumny Zdrój 

76.  Orzechówka  

Nucifraga caryocatactes 

 

NC las Lęgowy w starszych drzewostanach z dużym udziałem świerka 

77.  wilga  

Oriolus oriolus 

OR Las Lęgowa, teren całego parku 

 

78. 
  

Gąsiorek 

 Lanius collurio 

 

LC 

 

Tereny otwarte 

 

Lęgowy, na terenach otwartych całego parku 

79.  srokosz  

Lanius excubitor 

LE las Lęgowy,spotykany na łąkach gutowskich i łakach w dolinie 

Brynicy na nieużytkach w Bryńsku  

80.  

 

 

ortolan 

Emberizahortulana 

EH pola Lęgowy na terenach rolniczych 

81.  Potrzos 

 Emberiza schoeniclus 

ES trzcinowisko Lęgowy na trzcinowiskach w całym parku 
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82.  makolągwa  

Carduelis cannabina 

AB las Lęgowy na terenach otwartych całego parku 

83.  wąsatka  

Panurus biarmicus 

PB woda Lęgowy, jezioro Mełno 

84.  pliszka żółta  

Motacilla flava 

MF Tereny otwarte Lęgowy, występuje powszechnie na terenach trzcinowiskach i 

upraw zbożowych na terenie całego parku 

85.  pliszka cytrynowa 

Motacilla citreola 

MT Tereny otwarte Najprawdopodobniej lęgowy obserwowana na łąkach 

gutowskich 

86.  pliszka siwa Motacilla 

alba 

MA Tereny otwarte Lęgowy, rozpowszechniony na terenie całego parku zwłaszcza 

w pobliżu cieków i zbiorników wodnych 

Ssaki 

 

87.   nietoperze Nocek duży 

Miotis myootis 

Mm Las  Jednego zimującego osobnika obserwowano studni we wsi 

Zieluń Nowy  

88.  Nocek natterera 

Miotis nattereri 

Mna Las W osadzie Gać obserwowano kolonię rozrodczą w stodole w 

głębokich szczelinach miedzy belkami. Ponad kolonię rozrodczą 

( 25 os. dorosłych i młodych ) stwierdzono w budce 

nietoperzowej  

89.  Nocek rudy 

Miotis daubentonii 

Md Las Latem stwierdzony był na prawie wszystkich stanowiskach, na 

których odłowiono nietoperze w sieci oraz nad jez. Wlecz, gdzie 

obserwowano kilka polujących osobników. Ponadto zimą był 

odnotowany w następujących miejscowościach lub osadach: 

Bryńsk Szlachecki, Brzeziny, Małe Leźno, Samin, Zalesie, 

Zembrze, Zieluń Nowy oraz leśniczówki: Kozie Błotko i 

Zielonki. Dominował w studniach, gdzie stanowił prawie 50% 

zimujących nietoperzy, podczas gdy w piwnicach występował 

rzadko – 8,6%. 

 

93.  Mroczek późny 

Eptesicus serotinus 

Ese Las Był najczęściej obserwowanym gatunkiem w budynkach, 

chociaż zwykle spotykano pojedyncze osobniki: leśniczówka 

Zielonka kolonia rozrodcza w stodole, min. 10 os., leśniczówka 

Dębowiec 1 os. W szopie, osada Gać 1 os. W oborze oraz 1 os. 

w stodole, Lubowidz dorosła samica na strychu kościoła, 

leśniczówka Piaseczno 5 osobników wylatujących ze strychu , 

osada koła leśniczówki Nosek 2 os. Wylatujące ze stodoły.  
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94.  Borowiec wielki 

Nyctalus nactula 

Nn Las Odłowiony nad jeziorem Zwórzno i w Lidzbarku. Dwie kolonie 

borowców zostały znalezione w dziuplach sosny w okolicach 

Noska 12 min. 5 osobników. Polujące nietoperze tego gatunku 

obserwowano także w Piasecznie i Klonowie. 

95.  Borowiaczek 

Nyctalus leisleri 

Nle Las Odłowiony tylko na jednym stanowisku Jez. Zwórzno. Ponadto 

kolonię rozrodczą tego gatunku odnaleziono w okolicach Noska 

w szczelinie pnia martwej osiki 17-18 osobników dorosłych 

samic oraz młodych.  

96.  Karlik malutki 

Pipistrellus pipistrellus 

Pp Las  jedną młodą samicę odłowiono  nad jeziorem Księtym 

97.  Karlik większy 

Pipistrellus nathusii 

Pn Las obserwowany w budynkach .na terenie parku stwierdzony na 

pięciu stanowiskach 

98.  Mopek 

Barbastella barbastellus 

Bb Las Obserwowany wyłącznie w okresie zimowym: w lochu kościoła 

w Górznie, na szkółce leśnej w Klonowie oraz w piwnicach w 

Brzezinach i w osadzie Kocioł. W piwnicach stanowi 20% 

zimujących nietoperzy, w studniach nie był obserwowany. 

99.  Gacek brunatny 

Plecotus auritus 

Pa0 Las W okresie letnim stwierdzony w budkach lęgowych. Zimą 

obserwowany w następujących miejscowościach lub osadach: 

Bryńsk Szlachecki, Brzeziny, Klonowo, szkółka leśna, Kocioł, 

Małe Leźno, Nosek, Nowy Świat, Samin, Traczyka, Zalesie, 

Zembrze, Zieluń Nowy oraz leśniczówki: Dębowiec, Kozie 

Błotko, Nowy Świat, Sarnia Góra i Zielonka.  

100. gryzonie Bóbr europejski 

Castor fiber 

CF Woda Spotykan na terenie całego parku 

101. drapieżne Wydra 

Lutra lutra 

 Woda Wszystkie zbiorniki wodne 

102.  Wilk 

Canis lupus 

 Las Bardzo często spotykany na terenie parku 

103.  Lasica 

Mustela nivalis 

 Las Teren parku 

104. jeleniowate Łoś 

Alces alces 

Aal Las, tereny bagienne Obserwowany głównie rezerwat „Mszar Płociczno” 

105.  Daniel 

Dama dama 

Dda Las Leśnictwo Borek, Sarnia Góra, Płociczno 

Gady 
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106.  Żmija zygzakowata  

Vipera berus 

 Las  Teren całego parku 

107.  Jaszczurka zwinka 

Lacerta agilis 

 Las  Teren całego parku 

108.  Jaszczurka żyworodna, 

żyworódka  

Zootoca vivipara 

 Las  Teren całego parku 

109.  Padalec zwyczajny 

Anguis fragilis 

 Las  Teren całego parku 

 

 

 

110.  Zaskroniec zwyczajny 

Natrix natrix 

 Wilgotne łąki, 

pobliże rzek i 

stawów  

Północna część parku – okolice Samina, Gutowa i Radoszek 

 

 

 

Płazy 

 

111.  Traszka grzebieniasta  

Triturus cristatus 

 Woda  Leśnictwo buczkowo, Sarnia Góra, Klonowo  

112.  Traszka zwyczajna 

Lissotriton vulgaris 

 Woda  Większość zbiorników wodnych. 

113.  Kumak nizinny Bombina 

bombina 

 Woda  Spotykany w okolicach Fijałek , Klonowa, Wielkie Leźno 

114.  Rzekotka drzewna Hyla 

arborea 

 Woda  Spotykany w okolicach Fijałek 

115.  Ropucha zielona 

Bufo viridis 

 Woda  Spotykany w okolicach Czarnego Bryńska 
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8. ZASOBY KULTUROWE 

Zestawienia i charakterystyki zasobów środowiska kulturowego znajdujących się na 

obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego dokonano w podziale na obiekty 

znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej oraz w rejestrze zabytków. Dokumentację 

ewidencyjną i rejestrową dla obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie GLPK 

prowadzą Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków w Toruniu, Olsztynie oraz Warszawie.  

8.1 Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Do rejestru zabytków wpisuje się zabytki ruchome, nieruchome, archeologiczne, 

otoczenie zabytku, nazwę geograficzną, historyczną lub tradycyjną, układ urbanistyczny, 

ruralistyczny lub historyczny zespołu budowlanego (tzw. obszarowy wpis do rejestru 

zabytków). Rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpisu do rejestru zabytków dokonuje 

Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

Zgodnie z wykazem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Toruniu i Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Olsztynie, do rejestru zabytków z obszaru Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

zostało wpisanych 8 obiektów (tab. 12 ). Wśród  nich znajdują się trzy kościoły w Bryńsku 

gm. Lidzbark, Radoszkach gm. Bartniczka i mieście Górznie, jeden zespół młyński w 

Traczyskach gm. Górzno oraz trzy grodziska w Księtem gm. Świedziebnia, Radoszkach gm. 

Bartniczka oraz w mieście Górznie. 

 

Tabela 12 Obiekty wpisane do rejestru zabytków stan na 15.05.2009 r. 

Lp. Gmina/Miejscowość Opis obiektu Nr rejestru 
Data wpisu do 

rejestru 

 woj. kujawsko-pomorskie 

Gmina Bartniczka  

1. Radoszki kościół parafialny p.w. śś. Wawrzyńca i 

Mikołaja, drewniany z 1717 r. 

A/366 13.07.1936 r. 

2. Radoszki grodzisko późnośredniowieczne C/5 18.12.1933 r. 

Miasto Górzno 

3. Górzno kościół parafialny p.w. św. Krzyża 

z urządzeniem wnętrza, 1765-1773 r. 

A/329 17.10.1929 r. 

4. Górzno grodzisko wczesnośredniowieczne 

AZP 36-53 

C/64 09.01.1968 r. 

Gmina Górzno 

5. Traczyska –  

Czarny Bryńsk 

młyn w zespole młyńskim z 1905 r. A/328/1 24.11.1988 r. 
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6. Traczyska –  

Czarny Bryńsk 

dom w zespole młyńskim z 1912 r. A/328/2 24.11.1988 r. 

Gmina Świedziebnia   

7. Księte grodzisko wczesnośredniowieczne 

AZP 37-53 

C/66 27.01.1968 r. 

woj. warmińsko-mazurskie 

Gmina Lidzbark 

8. Bryńsk kościół ewangelicko-augsburski,  

ob. rzymsko-katolicki fil. p.w. MB 

Anielskiej, k. XIX w., 1911 r. 

A/4168 26.04.2000 r. 

Źródło: dane uzyskane z WUOZ  w Toruniu i Olsztynie 

 

Wszelkie prace prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

wymagają właściwych uzgodnień i pozwoleń konserwatorskich wynikających z ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami). 

 

8.2 Obiekty wpisane do ewidencji zabytków 

8.2.1 Zabytki nieruchome 

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, ochronie i opiece podlegają bez względu na stan zachowania: 

 zabytki nieruchome (nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową), 

 zabytki ruchome (rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową), 

 zabytki archeologiczne (zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem). 

Przy wykazie ewidencji konserwatorskiej zabytków nieruchomych w poszczególnych 

miejscowościach posłużono się następującym układem systematycznym: 

* wcześniejsza nazwa (nazwy ) jednostki osadniczej 

* dane historyczne 
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* zabytki nieruchome wg klasyfikacji użytkowej: 

a. zabudowa mieszkaniowa; 

b. obiekty sakralne: kościoły, klasztory, plebanie, kaplice, dzwonnice i inne; 

c. obiekty użyteczności publicznej: budynki administracji publicznej, poczty, szkoły, 

leśniczówki, gajówki, karczmy, zajazdy, restauracje i inne; 

d. obiekty techniki: młyny i wiatraki, dworce kolejowe wraz z zespołem budynków, tartaki, 

gorzelnie i browary, mleczarnie i inne; 

e. obiekty gospodarcze: spichlerze, magazyny, stodoły i inne; 

f. pałace i dwory; 

g. parki i zieleń zorganizowana; 

h. cmentarze; 

i. inne (mała architektura). 

 

A. Województwo kujawsko-pomorskie  

- dane ewidencyjne uzyskane z WUOZ  w Toruniu stan na 30.06.2009 r. (weryfikacja danych 

dotyczących obiektów zabytkowych Powiatu Brodnickiego w trakcie opracowywania). 

A.1. Gmina Bartniczka 

1. Bartniczka 

* wcześniejsze nazwy:  Bartnicka, Bartniczki, Bartnitzka; 

* dane historyczne: 

 
1773 r. leśna kolonia na 2 włókach chełmińskich z 2 włościańskimi gospodarstwami 

1789 r. wieś królewska z 2 domami 

1885 r. 38 mieszkańców 

1921 r. 9 budynków mieszkalnych, 94 mieszkańców 

1928 r.  372 mieszkańców 

 

typ układu zabudowy: osada o rozproszonej zabudowie; 

*  zabytki nieruchome:  

obiekty techniki 

- przepust wodny (pod linią kolejową) k., 4 ćw. XIX w.; 

 

2. Gutowo 

* wcześniejsze nazwy:  Gutau, Gutaw, Guthowo, Guttowo; 

* dane historyczne: 

1429 r. własność kapituły chełmińskiej, która nadaje przywilej wsi 

1666 r. wieś szlachecka, 3 ogrodników, karczmarz, młynarz 

1773 r. 18 włościan 
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po 1773 r. majątek królewski 

1786 r. dzierżawca Georg Wilhelm Schloss 

1789 r.  26 dymów 

1817 r.  we wsi było 9 włościan na 20 włókach 

1853 r. majątek kupuje Adalbert Mathaes 

1881 r.  wieś 289 mórg, 8 budynków mieszkalnych i 54 mieszkańców 

1885 r. obszar dworski 599 ha, 108 mieszkańców, we wsi 51 mieszkańców 

01.09. 1887 r. oddano do użytku linię kolejową na trasie Brodnica – Lidzbark, o długości 32 km, przy której 

w Gutowie pobudowano budynki kolejowe 

1910 r. obszar dworski 903 ha, 10 budynków mieszkalnych, 31 gosp., 173 mieszkańców 

1910 r.  we wsi 14 budynków mieszkalnych, 19 gosp., mieszkańców 110, obszar 209 ha 

1921 r. majątek 9 budynków mieszkalnych, 198 mieszkańców 

1921 r.  we wsi 13 budynków mieszkalnych i 121 mieszkańców 

1933 r. majątek rozparcelowano 

1939 r. kolejna parcelacja 

 

 typ układu zabudowy: osada folwarczna i wieś o zabudowie rozproszonej; 

*  zabytki nieruchome:  

obiekty techniki 

- gorzelnia (w zespole dworskim), mur. k. XIX w.; 

pałace i dwory 

- dwór (w zespole dworskim), mur. 2 ćw. XX w.; 

obiekty gospodarcze 

- spichlerz (w zespole dworskim), mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- stajnia (w zespole dworskim), mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

parki i zieleń zorganizowana 

- park dworski (w zespole dworskim) o pow. 7,6 ha, XVIII - p. XX w., park posiada 

dokumentację ewidencyjną z 1993 r.; 

cmentarze 

- cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX w., nieczynny; 

3. Radoszki 

* wcześniejsze nazwy:  Radischkow, Dadiszkow, Radisk, Radosk; 

* dane historyczne: 

1868 r. 127 budynków, 56 domów, 432 mieszkańców 

1885 r. 73 budynki, 542 mieszkańców 

1887 r. we wsi dwuklasowa szkoła katolicka, 2 nauczycieli i 154 dzieci 

1910 r.  we wsi 79 budynków , mieszkańców 656, obszar 1091 ha 

1921 r. 79 budynków, 658 mieszkańców 

01.09. 1887 r oddano do użytku linię kolejową na trasie Brodnica – Lidzbark, o długości 32 km, przy której 

w Radoszkach pobudowano stację kolejową. 

 

typ układu zabudowy: owalnica; 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 
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- dom mur., 4 ćw. XIX w.; 

- dom mur., p. XX w.; 

obiekty użyteczności publicznej 

- szkoła podstawowa, mur. 4 ćw. XIX w.; 

obiekty sakralne 

- kościół drew, p.w. śś. Wawrzyńca i Mikołaja z 1717 r. (obiekt wpisany do rejestru 

zabytków); 

- dzwonnica drew., XVIII/XIX w.; 

- plebania mur., p. XX w.;  

obiekty techniki 

- dworzec kolejowy, mur. p. XX w.; 

- budynki mieszkalne PKP nr 126-128, mur. p. XX w.; 

- magazyn kolejowy, mur. 4 ćw. XIX w.; 

cmentarze 

- cmentarz katolicki  przykościelny, 2 poł. XIX w., czynny; 

- cmentarz katolicki parafialny, XIX/XX w., czynny; 

 

4.  Samin 

* wcześniejsze nazwy:  Samin, Semin, Semyn, Samino; 

* dane historyczne: 

1868 r. 34 budynki, 20 domów, 150 mieszkańców 

1885 r. 15 domów, 134 mieszkańców 

1910 r.  14 domów, 141 mieszkańców, obszar 459 ha 

1921 r. 15 domów, 157 mieszkańców 

 

typ układu: osada o zabudowie rozproszonej; 

 

5  Zdroje 

* dane historyczne: 

1773 r.  7 gospodarzy na 6 włókach 

1789 r. wieś królewska o 9 dymach 

1807 r.  na 136 ha było 17 dzierżawców 

1885 r. 16 budynków, 83mieszkańców 

1910 r.  19 budynków, 109 mieszkańców, obszar 136 ha 

1921 r. 21 budynków, 101 mieszkańców 

 

typ układu zabudowy: przydrożnica; 

 

A.2.Gmina Brzozie 

1. Małe Leźno 
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*  wcześniejsze nazwy: Cleine Lesin, Lesnycz mały, Klein Leszno; 

* dane historyczne: 

 

1414 r. własność kapituły chełmińskiej 

1570 r. Lesnycz Wielki i Lesnycz Mały – 5 zagród, 2 komorznice, karczma 

pocz. XX w. 55 domów, 413 mieszkańców 

1921 r. 55 budynków mieszkalnych, 381 mieszkanców 

1928 r.  372 mieszkańców 

 

typ układu zabudowy: przydrożnica; 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- chata nr 4, drew. 2 poł.  XIX w.; 

- chata nr 7, drew.1 ćw.  XX w.; 

- dom nr 9, mur. 2 ćw. XX w.; 

- chata nr 12, drew.  1 ćw.  XX w.; 

- dom nr 13, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 17, mur. 1 ćw. XX w.; 

- chata nr 18, drew. 2 poł.  XIX w.; 

- dom nr 19, mur.-drew.1 ćw. XX w.; 

- dom nr 37, drew.1 ćw. XX w. (opuszczony); 

- dom nr 41, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 46, mur. 1 ćw. XX w.; 

-  dom nr 55, drew. 1 ćw. XX w.; 

obiekty sakralne 

-  krzyż przydrożny, metal. 1 ćw. XX w.; 

obiekty gospodarcze 

- stodoła nr 4, drew. 1 ćw.  XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 5, mur.-k.1 ćw. XX w.; 

- stodoła nr 7, drew. 2 ćw.  XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 8, mur. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 17, mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 17, drew.-mur.-k.1 ćw. XX w.; 

- stodoła nr 17, drew. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 37, mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 37, mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 46, mur.1 ćw. XX w.; 
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- budynek gospodarczy nr 46, mur.-drew.1 ćw. XX w.; 

- stodoła nr 46, drew. ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 47, mur. 1 ćw. XX w.; 

- stodoła nr 47, drew.1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 53, mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

 

2. Obrazik 

* dane historyczne: 

poł. XIX w. prawdopodobny czas powstania 

1909 r. 3 zagrody 

 

typ układu zabudowy: przysiółek; 

 

3. Wielkie Leźno 

*  wcześniejsze nazwy: Grosze Lezen, Grose Lesnaw, Lesnycz Wielki, Gross Leszno; 

* dane historyczne: 

1410 r. własność kapituły chełmińskiej 

1570 r. Lesnycz Wielki i Lesnycz Mały – 5 zagród, 2 komorznice, karczma 

1816 r. utworzono we wsi katolicka szkołę powszechną 

1880 r. 62 budynki, 30 domów, 230 mieszkańców 

pocz. XX w. 45 budynków mieszkalnych, 321 mieszkańców 

1921 r. 48 budynków mieszkalnych, 345 mieszkańców 

 

typ układu zabudowy: przydrożnica; 

 

*  zabytki nieruchome: 

zabudowa mieszkaniowa 

- dom nr 6, mur.-drew.1 ćw. XX w.; 

- dom nr 7, drew. 1 ćw.  XX w.; 

- dom nr 10, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 12, drew. 2 poł.  XIX w.; 

- dom nr 13, drew. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 15, mur.-drew. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 14, drew. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 18, drew. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 24, drew. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 26, mur.-drew. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 27, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 31, mur.2 ćw. XX w.; 
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- dom nr 32, drew. 2 poł.  XIX w.; 

- dom nr 33, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 35, drew.-mur. p.  XX w.; 

- dom nr 33, mur.1 ćw. XX w.; 

- dom nr 37, mur.1 ćw. XX w.; 

- dom nr 52, drew. 1 ćw. XX w.; 

obiekty sakralne 

- kapliczka przydrożna Matki Boskiej mur. 2 ćw. XX w.; 

obiekty użyteczności publicznej 

- szkoła podstawowa mur. p. XX w.; 

obiekty gospodarcze 

-    stodoła, drew. 2 ćw. XX w.; 

- stodoła nr 6, k.-drew. 1 ćw.  XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 6, mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- stodoła nr 10, drew. 2 ćw.  XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 10, mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 13, mur.1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 15, drew.-mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 18, muro.-drew.1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 32, mur.-drew. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 33, mur.-k. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 35, mur.-drew. 1 ćw. XX w.; 

- stodoła nr 35, drew. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 52, mur.1 ćw. XX w.; 

 

4. Zembrze 

*  wcześniejsze nazwy:  Zambri, Sambrzei, Szambrze, Sembrze; 

* dane historyczne: 

1414 r. własność kapituły chełmińskiej 

1789 r. 26 dymów 

1816 r. utworzono we wsi katolicką szkołę powszechną 

1885 r. 50 domów, 59 dymów, 346 mieszkańców 

pocz. XX w. 61domów, 463mieszkańców 
1921 r. 62 budynki mieszkalne 449 mieszkańców 

 

typ układu zabudowy: przydrożnica; 
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*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- dom nr 1, mur. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 2, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 6, mur. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 10, drew. 1 poł. XIX w.; 

- dom nr 11, mur. k. XIX w.; 

- dom nr 18, mur.-drew. p. XX w.; 

- dom nr 20, mur.-drew. p. XX w.; 

- dom nr 24, mur. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 25, mur. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 28, mur. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 65, mur. 1 ćw. XX w.; 

- dom nr 66 mur. 2 ćw. XX w.; 

obiekty sakralne 

- kapliczka przydrożna Matki Boskiej, mur. 2 ćw. XX w.; 

obiekty użyteczności publicznej 

- d. szkoła nr 7, mur. 2 ćw. XX w.; 

- poczta nr 13, mur. 2 ćw. XX w.; 

obiekty techniki  

- mleczarnia nr 4, mur. 2 ćw. XX w.; 

- młyn wodny, drew. p. XX w.; 

obiekty gospodarcze 

- budynek gospodarczy nr 2, mur.-k. 1 ćw. XX w.;  

- budynek gospodarczy nr 3, mur.-k. 2 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 4, mur. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 7, mur.-k.-drew. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 11, mur.-drew. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 13, mur.-drew. 2 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 18, mur.-k. pocz. XX w.; 

- stodoła nr 18, drew. 1 ćw. XX w.; 

- budynek gospodarczy nr 21, mur.-k. 4 ćw. XIX w.; 

- budynek gospodarczy nr 66, mur.-k. 2 ćw. XX w.; 
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A.3. Gmina Górzno  

1. Beśnica 

* wcześniejsze nazwy: Besznica;  

* zabytki nieruchome:  

obiekty użyteczności publicznej 

- leśniczówka, drew.-mur. p. XX w.; 

- strażnica graniczna (ob. gajówka), mur.-drew. XIX/XX w.; 

- strażnica graniczna (ob. budynek gospodarczy przy gajówce), mur.-drew. XIX/XX w.; 

 

2. Borek 

* dane historyczne: 

1885 r. leśnictwo 3 domy, 8 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  

obiekty użyteczności publicznej 

- leśniczówka, mur. p. XX w.; 

 

3. Brzeziny 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- dom nr 2, mur. 2 ćw. XX w.; 

4. Bryńsk  

* dane historyczne: 

1885 r. leśnictwo 1 dom, 7 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  

obiekty użyteczności publicznej 

- leśniczówka, mur. p. XX w.; 

 

5. Buczkowo 

* dane historyczne: 

1885 r. leśnictwo 1 dom, 5 mieszkańców 

1885 r. osada 7 domów, 49 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  
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zabudowa mieszkaniowa 

- chata, drew. 1 ćw. XX w.; 

- chata, drew. k. XIX w.; 

obiekty użyteczności publicznej 

- leśniczówka, mur. p. XX w.; 

obiekty gospodarcze 

- obora, mur. 1 ćw. XX w.; 

 

6. Czarny Bryńsk 

* dane historyczne: 

1885 r. leśnictwo 1 dom, 7 mieszkańców 

1885 r. osada 17 domów, 107 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- chata, drew. p. XX w.; 

obiekty użyteczności publicznej 

- d. szkoła podstawowa, mur. p. XX w. (ob. siedziba OEE „Eko-Czar”); 

- d. szkoła podstawowa nr 15, drew. k. XIX w. (ob. budynek mieszkalny); 

 

7. Diabelec 

* dane historyczne: 

1885 r. osada 2 domy, 21 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- chata, drew. 1 poł.  XIX w.; 

 

8. Górzno-Wybudowanie 

*  zabytki nieruchome:  

parki i zieleń zorganizowana 

- park dworski o pow. 1,25 ha, XIX w.; 

 

9. Fijałki 

* dane historyczne 
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k.  XIX w. wieś włościańska 295 mieszkańców, 36 domów 

 

typ układu zabudowy: zabudowa rozproszona; 

*  zabytki nieruchome: 

zabudowa mieszkaniowa 

- chata nr 22, drew. 2 poł. XIX w.;  

- chata nr 39, drew. p. XX w.; 

- chata nr 45, drew. 2 poł. XIX w.;  

- chata nr 55, drew. z XIX/XX w.;  

- chata nr, drew. 2 poł. XIX w.;  

obiekty użyteczności publicznej 

- dawna szkoła podstawowa, mur.-drew.  k. XIX w. (ob. funkcja mieszkalna); 

obiekty gospodarcze 

- obora drewniana,  2 poł. XIX w. – obiekt przy chacie nr 45; 

- budynek inwentarski nr 26, mur.-k.  XIX/XX w.; 

 

10. Karw 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- chata nr 13, drew. p. XX w.;  

obiekty użyteczności publicznej 

- d. komora celna (na granicy Rosja – Prusy), mur. k. XIX w. (ob. szkoła podstawowa i 

funkcja mieszkalna); 

 

11. Kozie Błotko 

*  zabytki nieruchome:  

obiekty użyteczności publicznej 

- d. leśniczówka, mur. p. XX w. (ob. funkcja mieszkalna); 

 

12. Nowy Świat 

* dane historyczne: 

1885 r. leśnictwo 1 dom, 4 mieszkańców 

1885 r. osada 24 domy, 139 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  
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obiekty użyteczności publicznej 

- d. szkoła podstawowa, mur. k. XIX w.; 

- leśniczówka, mur. XIX/XX w. (ob. funkcja mieszkalna); 

- strażnica graniczna (d. gajówka, ob. funkcja mieszkalna), mur. k. XIX w.; 

 

13. Ruda 

* dane historyczne: 

1885 r. nadleśnictwo królewskie, do którego należą leśnictwa: Borek, Bryńsk, Buczkowo, Traczyska, 

Górzno, Nowy Świat i Rehberg 

 

*  zabytki nieruchome:  

obiekty użyteczności publicznej 

- leśniczówka, k. XIX w.; 

 

14.  Traczyska 

* dane historyczne: 

1885 r. leśnictwo 1 dom, 7 mieszkańców 

1885 r. osada 6 domów, 42 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- dom mur. z 1912 r. – obiekt w zespole młyńskim (obiekt wpisany do rejestru zabytków);  

obiekty techniki  

- młyn wodny o konstrukcji szkieletowej z 1905 r.. – obiekt w zespole młyńskim 

zlokalizowany nad rzeczką Brynicą (obiekt wpisany do rejestru zabytków); 

 

15. Wierzchownia 

* dane historyczne: 

1827 r. 49 mieszkańców i 5 domów 

1885r. wieś i osada młyńska, wchodziła w skład dóbr Księte 

1893 r. 37 mieszkańców i 7 domów 

 

typ układu zabudowy: wieś o zachowanej zwartej zabudowie rzędowej skupionej w płd.-zach. 

części terenów nad jez. Wierzchownia; 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- chata nr 3, drew.  XIX/XX w.;  
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- chata nr 5, drew. 2 ćw. XX w.; 

- chata nr 6, drew. 1 ćw. XX w.;  

- chata nr 10, drew. p. XX w.; 

- chata nr 16, drew. p. XIX w.; 

- chata nr 18, drew. 1 ćw. XX w.; 

- chata nr 22, drew. p. XX w.; 

- chata nr 26-28, drew. 1 ćw. XX w.; 

 

obiekty techniki  

- młyn wodny o konstrukcji szkieletowej, drew.  z XIX/XX w. – ruina (w zespole młyńskim – 

nieczynny); 

 

16. Zaborowo 

* dane historyczne: 

1885 r. wieś włościańska o metryce średniowiecznej 367 mieszkańców, 75 dymów i 60 domów 

 

typ układu zabudowy: wielodrożnica; 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- dom, mur.  XIX/ XX w.;  

- dom nr 10, drew.; 

- dom nr 18, drew.-mur. XIX/XX w.; 

- dom nr 22, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 45, drew. p. XX w.; 

- dom nr 79 drew. XIX/ XX w.; 

 

obiekty użyteczności publicznej 

- szkoła podstawowa nr 64, mur.  p. XX w.; 

 

A.4. Miasto Górzno 

* wcześniejsze nazwy: Gurschno, Gortzen;  

* dane historyczne: 

1327 r. uzyskanie praw miejskich 

1375 r. uzyskanie praw miejskich 

1628 r. bitwa ze Szwedami, pomiędzy Górznem a Szczutowem 

1773 r.  pożar zniszczył miasto 
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1885r. 417 budynków, 203 domy mieszkalne, 1069 katolików i 464 ewangelików, kościół parafialny 

św. Krzyża, szpital przy kościele, kościół założony przez luteranów, szkoła kilkuklasowa, 

poczta, 4 razy w roku odbywały się jarmarki: kramne, na konie i na bydło 

 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa (XIX i XX w.) 

- budynek mieszkalny ul. Bożogrobców 3; 

- budynki mieszkalne ul. Freta: 7,8,11,12,14,17; 

- budynki mieszkalne/kamienice/oficyny ul. Kościuszki: 1,2,4,5,7,9,11,12,15; 

- chata ul. Kościuszki 7; 

- budynki mieszkalne ul. Kościelna: 3,5,18; 

- budynki mieszkalne ul. Leśna: 3,15,21; 

- budynki mieszkalne/kamienice ul. 11 listopada: 1,5,6,8,9,10,11,13,15,16,17,18,20,21,22, 

23,25,27,29, 35,37,39,45; 

- budynki mieszkalne ul. Ogrodowa: 2,3,4,7,8,10,12; 

- kamienice ul. Rynek: 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,17,18,19,24; 

- budynki mieszkalne ul. Okrężna: 1,2,9,11; 

- budynki mieszkalne ul. Pocztowa: 1,2 (drew.), 4,14,15; 

- budynki mieszkalne ul. Polna: 4,7; 

- budynek mieszkalny ul. Stodolna 2; 

- budynki mieszkalne ul. Świerczewskiego: 1,3,5; 

- budynek mieszkalny ul. Targowa 1 (ob. kino/dom kultury); 

- chata (drew.) ul. Wczasowa: 1,3; 

obiekty sakralne (XVIII-XXw.) 

- plebania ul. Kościuszki 3 (ob. przedszkole); 

- plebania ul. Kościelna 13; 

- plebania ul. Freta 1,9; 

- organistówka ul. Freta: 5,14 (ob. funkcja mieszkalna); 

- zakrystianówka ul. Freta 19; 

- pastorówka ul. Kościuszki 2; 

- kościół ewangelicki (ob. dom kultury); 

- kościół parafialny p.w. św. Krzyża (obiekt wpisany do rejestru zabytków); 

obiekty użyteczności publicznej (XIX i XX w.) 

- komenda policji ul. Rynrk 9; 
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- d. gmach banku ul. Kościelna 7 (ob. LO); 

- poczta ul. Pocztowa 10 (ob. usługi); 

- szkoła ul. Pocztowa 12; 

- leśniczówka Górzno mur.; 

obiekty techniki (XIX/XX w.) 

- młyn wodny ul. Wczasowa, drew.;  

obiekty gospodarcze (XIX i XX w.) 

- budynek gospodarczy ul. Kościuszki 13A (przy plebani); 

- magazyn ul. Pocztowa 5; 

- budynek gospodarczy ul. Rynek 11 (ob. funkcja mieszkalna); 

- budynek gospodarczy ul. Targowa 15A; 

- stodoła (drew. 3 obiekty); 

parki i zieleń zorganizowana 

- park przy ul. Pocztowej, 10,0 ha k. XIX w., park posiada dokumentację ewidencyjną z 1991 

r.; 

cmentarze 

- ul. Bożogrobców – przykościelny katolicki, nieczynny z XVIII w.; 

- ul. Cmentarna – parafialny katolicki, czynny z XVIII w.; 

- ul. Cmentarna – ewangelicki, nieczynny z poł. XIX w.; 

- ul. Gdynia – żydowski z  poł. XIX w. (zlikwidowany); 

 

A.5. Gmina Świedziebnia 

1. Brodniczka 

* dane historyczne: 

1885 r. osada 1 dom, 7 mieszkańców 

 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- dom, drew. XIX/ XX w.;  

- dom nr 3, mur. 2 ćw. XX w.; 

- dom nr 4, mur. 1 ćw. XX w.; 

- chata nr 9, drew. k. XIX w.;  

- chata nr 10, drew. k. XIX w.;  

- chata nr 15, drew. 2 ćw. XX w.; 
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- chata nr 16, drew. 1 ćw. XX w.; 

cmentarze 

- cmentarz nieczynny, 1 poł. XX w.; 

2.  Księte 

* dane historyczne: 

1885 r. wieś nad jeziorem Księte, dwór z zabudowaniami gospodarczymi, kościół filialny, młyn 

wodny, cegielnia 30 domów 243 mieszkańców, w skład dóbr Księte wchodziły: folwarki 

Księte i Szynkówko oraz młyn Wierzchownia 

 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- chata nr 4, drew. 1 poł. XIX w.,  

- chata nr 10, drew. 1 ćw. XX w.,  

 

3. Mełno 

*  zabytki nieruchome:  

zabudowa mieszkaniowa 

- dom, drew. 2 poł. XIX w.;  

- dom, drew. XIX/ XX w.;  

 

4.  Okalewko 

*  dane  historyczne: 

1885 r. wieś i folwark 33 domy, 317 mieszkańców 

 

*   zabytki nieruchome: 

zabudowa mieszkaniowa 

- chata, drew. 2 poł. XIX w.;  

- chata, drew. XIX/ XX w.; 

- chata, drew.  XIX/ XX w.; 

- chata, drew. XIX/ XX w.; 

- chata,  drew. 2 ćw. XX w.; 

- chata, drew. k. XIX w.; 

- chata, drew. p. XIX w.; 

-    chata, drew. 2 poł. XIX w.; 
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B. Województwo warmińsko-mazurskie 

- dane ewidencyjne uzyskane z WUOZ  w Olsztynie stan na 31.12.2007 r. 

B.1. Gmina Lidzbark 

1. Bryńsk 

*  zabytki nieruchome: 

zabudowa mieszkaniowa 

- domy nr: 5, 6, 7 10,17,25,31,33,35,36,38,41,43,44,49,50,56,60,63,65,66,68,76,77,78,83,88, 

96, 97,98,99,100/101,107,114,116,118,123,131,133,134,136; 

obiekty sakralne 

- kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzymsko-katolicki fil. p.w. MB Anielskiej, k. XIX w., 

1911 r. (obiekt wpisany do rejestru zabytków); 

obiekty użyteczności publicznej 

- szkoła podstawowa; 

obiekty gospodarcze 

- budynki gospodarcze nr: 38,90,96,107(2), 114(2); 

cmentarze 

- cmentarz historyczny; 

2.  Bryńsk Ostrowy 

*  zabytki nieruchome: 

zabudowa mieszkaniowa 

- domy nr: 2,8,9,13; 

obiekty użyteczności publicznej 

- szkoła podstawowa; 

obiekty gospodarcze 

- budynek gospodarczy nr 2; 

 

3. Glinki 

*  zabytki nieruchome: 

zabudowa mieszkaniowa 

- domy nr: 2,4,5,9,11,12; 

obiekty gospodarcze 

- budynek gospodarczy nr 12; 

 

4. Nowy Zieluń 
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*  zabytki nieruchome: 

zabudowa mieszkaniowa 

- domy nr: 7,8,9,11,18(2),20,23,25,26,28; 

obiekty użyteczności publicznej 

- szkoła podstawowa; 

 

C. Województwo mazowieckie 

C.1. Gmina Lubowidz 

1. Konopaty 

* dane historyczne: 

1885 r. wieś i folwark 22 domy, 197 mieszkańców, 710 mórg gruntu 

 

2. Płociczno 

* dane historyczne: 

1885 r. wieś włościańska wchodziła w skład dóbr Okalewko: dom modlitwy, ewangelicka szkoła  

początkowa, dwa wiatraki folwark  

46 domów, 409 mieszkańców 

 

3. Sinogóra 

* dane historyczne: 

1885 r. wieś i folwark, który wchodził w skład dóbr Rozwozin: szkoła początkowa, wiatrak, 36 

domów, 268 mieszkańców, 893 morgi włościańskie gruntu 

 

4. Syberia 

* dane historyczne: 

1820-1850 wieś  założona pod zaborem rosyjskim 

1912 r. powstanie parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Józefa 

 

*  zabytki nieruchome: 

cmentarze 

- cmentarz rzym.-kat., czynny; 

 

5. Zieluń 

* dawne nazwy: Siechnice; 

* dane historyczne: 

XIX w. miejscowość nadgraniczna z kościołem i  przywilejem odbywania targów 

 



 

 177 

*  zabytki nieruchome: 

cmentarze 

- cmentarz rzym.-kat., czynny; 

 

8.3 Stanowiska archeologiczne 

Zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną 

lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem. Stanowiska archeologiczne dzielą się na dwie podstawowe grupy: 

posiadające własną formę krajobrazową (eksponowane w terenie), podlegające  bezwzględnej 

ochronie oraz nie posiadające ekspozycji w terenie, gdzie ingerencja w ich substancję 

możliwa jest pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia wyprzedzających realizację 

inwestycji, archeologicznych badań wykopaliskowych. Na terenie Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zewidencjonowano kilkadziesiąt stanowisk 

archeologicznych, rozmieszczonych w głównej mierze w jego północno-zachodniej części. 

Trzy z nich eksponowane w terenie, o wysokiej randze naukowej, cenne dla dziedzictwa  

zostały wpisane do rejestru zabytków.  

Tabela 13 Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków stan na 15.05.2009 r. 

Lp. Gmina/Miejscowość Opis obiektu Nr rejestru 
Data wpisu do 

rejestru 

 woj. kujawsko-pomorskie 

Gmina Bartniczka  

1. Radoszki grodzisko późnośredniowieczne C/5 18.12.1933 r. 

Miasto Górzno 

2. Górzno grodzisko wczesnośredniowieczne 

AZP 36-53 

C/64 09.01.1968 r. 

Gmina Świedziebnia   

3. Księte grodzisko wczesnośredniowieczne 

AZP 37-53 

C/66 27.01.1968 r. 

Źródło: dane uzyskane z WUOZ  w Toruniu  

 

8.4 Podsumowanie 

Jak wynika z analizy ewidencji zasobów kulturowych obszaru Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, zachowane zabytki nieruchome stanowią: 

- zabudowa mieszkaniowa - 228 obiektów (w tym na terenie miasta Górzno 87), wśród 

nich 1 dom wpisany do rejestru zabytków; 
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- obiekty użyteczności publicznej - 28 obiektów (w tym na terenie miasta Górzno 5); 

- obiekty techniki - 10 obiektów (w tym na terenie miasta Górzno 1), wśród nich 1 młyn 

wpisany do rejestru zabytków; 

- obiekty sakralne - 15 obiektów (w tym na terenie miasta Górzno 8), wśród nich 3 

kościoły wpisane do rejestru zabytków; 

- pałace i dwory - 1 obiekt; 

- parki - 3 obiekty (w tym na terenie miasta Górzno 1); 

- cmentarze – 10 obiektów (w tym na terenie miasta Górzno 4); 

- zabudowa gospodarcza – 55 obiektów (w tym na terenie miasta Górzno 5); 

- stanowiska archeologiczne – 3 grodziska wpisane do rejestru zabytków oraz kilkadziesiąt 

stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie. 

Na terenie Parku znajdują się miejscowości o dobrze zachowanych historycznych 

układach przestrzennych: 

- z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego: Bartniczka- Zdroje, Fijałki, Górzno, 

Małe Leźno, Okalewko, Radoszki, Wielkie Leźno, Wierzchownia, Zaborowo, Zembrze; 

- z obszaru województwa mazowieckiego: Konopaty, Sinogóra, Syberia; 

- z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego: Bryńsk-Kolonia, Klonowo; 

Ponadto na terenie Parku znajdują się liczne miejsca pamięci narodowej 

upamiętniające martyrologię narodu polskiego z okresu powstania styczniowego 1863 r. i z 

okresu II wojny światowej, figurki oraz krzyże przydrożne często oznaczające miejsca starych 

mogił, które  jako ściśle powiązane z historią regionu i krajobrazem kulturowym należy objąć 

ochroną. 
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9. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

Obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego jest terenem stosunkowo 

słabo zaludnionym. Obszar BPK zamieszkuje łącznie około 6900 mieszkańców. Gęstość 

zaludnienia obszaru Parku wynosi 24,9 osób/km
2
 i jest niższa niż od średniej dla powiatów: 

brodnickiegodziałdowskiegi i żuromińskiego oraz dla obszarów poszczegolnych gmin. 

Obszar Parku do połowy lat 90-tych podlegał zjawiskom depopulacyjnym. W tym 

okresie zaznaczał się odpływ ludności, głównie do większych miast. Wynikało to przede 

wszystkim z ujemnego przyrostu naturalnego oraz związane było z brakiem możliwości stałej 

pracy dla młodych ludzi i niekorzystnymi warunkami egzystencjalnymi. Od połowy lat 90-

tych zjawisko to zostało powstrzymane. Obserwuje się stabilizację liczby ludności. Niewielki 

ujemny przyrost naturalny jest rekompensowany przez osiedlanie się na terenie Parku osób „z 

zewnątrz”. Poprawiły się także warunki materialne ludności związane z uzyskiwaniem 

dochodów ze sprzedaży działek rekreacyjnych oraz obsługą szeroko rozumianego ruchu 

turystycznego. 

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego prowadzone są różne 

formy działalności gospodarczej.  

Podstawową formą użytkowania ziemi jest gospodarka rolna. Ta forma dominuje 

głównie w północnej części Parku, gdzie przeważają tereny uzyków rolnych (gminy 

Bartniczka i Brzozie) oraz na mniejsza skalę także w części zachodniej Parku (gminy Górzno 

i Świedziebnia). W ostatnich latach zdecydowanie odchodzi się od intensyfikacji rolnictwa na 

rzezcz rolnictwa ekologicznego i integrowanego. Dominuje uprawa zbóż oraz roślin 

pastewnych. Znaczny areał stanowią trwałe użytki zielone. Na terenie Parku przeważają 

użytki rolne o niskiej przydatności rolniczej. Głównie są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej. 

Lokalnie na terenach wsi: Radoszki, Gutowo, Samin, Górzno-Wybudowanie występuja gleby 

o wysokiej przydatności rolniczej. 

Na terenie Parku przeważa prywatna własność ziemi. Pod względem struktury 

agrarnej przeważają niewielkie gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. Gospodarstwa 

wielkoobszarowe to w niewielkiej części dawne gospodarstwa rolne tzw. PGR-y np. Gutowo 

(gm. Bartniczka). Należy zwrócić uwagę, że na terenie Parku znajduje się znaczna liczba 

działek rolnych o powierzchni poniżej 1 ha. Tereny te są nieużytkowane rolniczo. Są to 

potencjalne działki rekreacyjne. 

W związku z wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i kulturowymi terenu 

GLPK w ostatnich kilkudziesięciu latach rozwinęłą się działalność turystyczna. Przede 
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wszystkim powstało kilka ośrodków wypoczynkowych dla turystyki pobytowej (nad Jeziorem 

Górznieńskim i Jeziorem Lidzbarskim). Ośrodki te stanowią własność prywatną lub znajdują 

się w dzierżawie. Znaczny ruch turystyczny w okresie letnim generuje powstawanie 

sezonowych usług obsługi turystów, w tym wszelkiego rodzaju punkty gastronomiczne itp. 

Na terenie Parku powstają licznie również pensjonaty i gospodarstwa turystyczne. 

Na terenach leśnych prowadzona jest działalność w zakresie pozyskiwania drewna. Z 

uwagi na wysokie walory przyrodnicze lasów pozyskiwanie drewna odbywa się z 

poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Lasy to tereny pozyskiwania runa leśnego. 

Obfitują zwłaszcza w grzyby i jagody, dlatego w okresie jesiennym zaznacza się ich 

wzmożona penetracja. Lasy są dodatkowym źródłem dochodów dla części mieszkańców 

obszaru Parku i okolicznych terenów. We wsi Klonowo znajduje się duży zakład 

przetwórstwa drewna. 

Na wodach GLPK prowadzona jest gospodarka rybacka. Większość wód to wody 

własności państwowej w zarządze Polskiego Związku Wędkarskiego. Odbywa się zarówno 

odławianie ryb przez gospodarstwa rybackie, jak i połów tradycyjną metodą czyli 

wędkowanie. Walory rybackie akwenów omówiono w rozdziałach 3 i 10. 

Na terenie Parku nie ma praktycznie działalności przemysłowej. Nie ma tu obiektów, 

które znacząco prowadziłyby do postępującej degradacji walorów środowiska. 
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10. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

10.1 Obiekty wypoczynkowe 

Na obszarze opracowania znajduje się różnorodne trwałe zainwestowanie typu turystyczno-

wypoczynkowego. Baza noclegowa na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego skoncentrowana jest przede wszystkim w granicach miasta Górzno (tab. 14).  

10.1.1 Obiekty wypoczynkowe 

 

Tabela 14 Baza noclegowa na obszarze GLPK 

L.p Rodzaj obiektu Lokalizacja Ilość miejsc 

noclegowych  

Uwagi 

 Miasto Górzno 

woj. kujawsko-pomorskie 

   

1. Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej „Wilga” 

tel. (056)4989265 

www.wilga.turystyka.pl 

ul. Leśna 12 50 - sala konferencyjna 

- restauracja 

- kawiarnia 

2. Pensjonat „Jagódka” 

tel. (056)4989267 

www.jagodkagorzno.pl 

ul. Leśna 31 47 (65) - sala wykładowa 

- sala jadalna 

- plac zabaw 

- boisko do koszykówki 

- miejsce na ognisko, grill 

- wędzarnia ogrodowa 

- sprzęt sportowo-

rekreacyjny 

3. Hotel Dworek Wapionka 

tel. (056)4988233 

www.dworekwapionka.pl 

ul. Wczasowa 1 32 - obiekty noclegowe: 

„Stary Dworek” 

„Dworek Pod Strzechą” 

„Stary Młyn” 

- sale konferencyjne 

- sprzęt sportowo-

rekreacyjny 

- paintball 

- restauracja, grill 

4. Ośrodek Wypoczynkowy 

„Zielone Wzgórze” 

tel. 504818379 

www.zielonewzgorze.net.pl 

 

ul. Bożogrobców  50 (55)  

miejsc 

sezonowych 

V-IX 

- 11 domków letniskowych 

- sprzęt wodny 

- sala kominkowa 

- plac zabaw 

- boisko do siatkówki 

- miejsce na ognisko, grill 

5. Schronisko Młodzieżowe 

przy Zespole Szkół  

tel. (056)4989107 

ul. Chopina 1 100  

miejsc 

sezonowych 

- obiekt czynny w okresie 

ferii 

http://www.wilga.turystyka.pl/
http://www.jagodkagorzno.pl/
http://www.dworekwapionka.pl/
http://www.zielonewzgorze.net.pl/
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 Gmina Lubowidz 

woj. mazowieckie 

   

6. Gościniec „Myśliwski” 

tel. 0604498284 

www.gosciniec-mysliwski.pl 

Konopaty 38A 14 - ścieżka dydaktyczna 

 Gmina Lidzbark 

woj. warmińsko-mazurskie 

   

7. Ośrodek Wypoczynkowy 

„LECH” 

tel. (023) 6961319 

www.ow-lech.pl 

 

13-230 Lidzbark 

- Leśniczówka 

148  

miejsc 

sezonowych 

IV-IX 

- na granicy Parku nad jez. 

Lidzbarskim 

- 37 domków letniskowych 

- kawiarnia 

- boisko do siatkówki 

- miejsce na ognisko 

- plac zabaw 

- kąpielisko 

- sprzęt wodny 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Łączna liczba miejsc noclegowych w w/w obiektach wypoczynkowych (bez miejsc 

noclegowych na polach namiotowych i polach campingowych) zlokalizowanych na terenie 

Parku wynosi 464 (w tym 303 miejsca sezonowe), z czego ponad 65% znajduje się na terenie 

miasta Górzno.  

 

10.1.2 Gospodarstwa agroturystyczne 

Prężnie rozwija się na obszarze Parku działalność prowadzona przez gospodarstwa 

agroturystyczne. Ciągła rotacja w powoływaniu i likwidacji tych gospodarstw wywołana jest 

różnymi czynnikami. Zdarza się również czasowe zawieszenie działalności. Aktualnie działa  

na terenie Parku bądź na jego obrzeżach 18 gospodarstw agroturystycznych, a zlokalizowane 

są one w następujących miejscowościach:  

- na terenie woj. kujawsko-pomorskiego: Bartniczka – 1, Radoszki – 1 (gm. Bartniczka), 

Fijałki – 3 (gm. Górzno), miasto Górzno – 9, Małe Leźno – 3 (gm. Brzozie); 

- na terenie woj. mazowieckiego: Zieluń – 1 (gm. Lubowidz).  

Łączna liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych wynosi 266 (tab.15). 

 

 

 

 

 

http://www.gosciniec-mysliwski.pl/
http://www.ow-lech.pl/
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Tabela 15 Gospodarstwa agroturystyczne na obszarze GLPK 

L.p. Właściciel Miejscowość Uwagi 

 woj. kujawsko-pomorskie   

 Gmina Bartniczka   

1. E. Wróblewska 87-320 Radoszki 

tel. +48 56 4936318 

 

2. „Koziołki” 87-321 Bartniczka 

ul. Turystyczna 7 

tel. +48 56 4936429 

www.wakacje.agro.pl 

 

- na granicy Parku 

- 20 miejsc noclegowych  

- sprzęt sportowo-rekreacyjny 

- możliwość wyżywienia 

 Gmina Górzno   

3. J. Wiśniewski Fijałki 8 

87-320 Górzno 

tel. +48 56 4989132 

- 2009r. zawieszenie działalności 

4. "Nad Jeziorem" 

E. Radzikowska  

Fiałki 3,  

tel. +48 56 4989346  

www.nadjeziorem.com.pl 

- 19 miejsc noclegowych  

- miejsce na ognisko 

- sprzęt wodny 

5. G. Kowalska Fijałki 22 

87-320 Górzno 

tel. +48 56 4989280 

www.agrokowalska.pev.pl 

- 6 miejsc noclegowych  

- miejsce na ognisko, grill 

 

6. J. Bibik Fijałki 37 

87-320 Górzno 

tel. +48 56 4989347 

- 12 miejsc noclegowych  

- miejsce na ognisko 

- plac zabaw 

 Miasto Górzno   

7. „Pod lasem” 

E. i H. Cukrowscy 

87-320 Górzno 

ul. Mirabelkowa 3/1 

tel. +48 56 4989166 

www.cukrowscy.pl 

 

- 16 miejsc noclegowych  

- sprzęt sportowo-rekreacyjny 

- miejsce na ognisko, grill 

- plac zabaw 

- sala konferencyjna 

- jadalnia 

8. E. i S. Komoszyńscy 87-320 Górzno 

ul. Mirabelkowa 5 

tel. +48 56 4989310 

www.ekomoszynska.w.interia.pl 

- 12 miejsc noclegowych  

9. „Pod orzechem” 

J. Kozakiewicz 

87-320 Górzno 

ul. 11 Listopada 5/1 

tel. +48 56 4989418 

- 2009r.  zawieszenie działalności 

10. "Hajduczek"  

A. Pudełko 

87-320 Górzno 

ul. Świerczewskiego1 

tel. +48 56 4989250 

- 28 miejsc noclegowych  

- możliwość wyżywienia 

11. Dom "Pod Lipami" 

H. Tylicki 

87-320 Górzno 

ul. Nowe Osiedle 6a 

tel. +48 56 4989131 

- 30 (40) miejsc noclegowych  

- sprzęt sportowo-rekreacyjny 

- plac zabaw 

- miejsce na ognisko 

- możliwość wyżywienia 

http://www.wakacje.agro.pl/
http://www.nadjeziorem.com.pl/
http://www.agrokowalska.pev.pl/
http://www.cukrowscy.pl/
http://www.ekomoszynska.w.interia.pl/
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12. „Żabka” 

G. i R. Betlejewscy 

87-320 Górzno 

ul. Nowe Osiedle 35 

tel. +48 56 4989147 

www.zabkagorzno.republika.pl 

 - 10 miejsc noclegowych  

- sprzęt wędkarski 

 

13. „Azyl” 

Z. i M. Ewertowscy 

87-320 Górzno 

ul. Wędkarska 7 

tel. +48 56 4989654 

- 14 miejsc noclegowych 

- sprzęt wodny 

- grill 

14. „Agatek” 

E. Jankiewicz 

87-320 Górzno 

ul. Wczasowa 4 

tel. +48 56 4989144 

- 13 miejsc noclegowych  

- boisko do siatkówki 

- miejsce na ognisko, grill 

- możliwość wyżywienia 

15. „Pod gajem” 87-320 Górzno 

ul. Parkowa 2 

tel. +48 56 4945804 

www.podgajem.webpark.pl  

- 15 miejsc noclegowych  

- sprzęt sportowo-rekreacyjny 

- grill 

- możliwość wyżywienia 

16. „Jaś” 

J. i A. Ślesińscy 

87-320 Górzno 

ul. Gdynia 9 

tel. +48 56 4989433 

www.slesinska.w.interia.pl 

- 9 miejsc noclegowych  

 Gmina Brzozie   

17. M. Miąskowaka Małe Leźno 

tel. +48 56 4935606 

- 21 miejsc noclegowych  

- możliwość wyżywienia 

- miejsce na ognisko 

- sprzęt wodny 

18. Stajnia Leźno 

A. i M. Michalak 

Małe Leźno 44 

87-313 Brzozie  

tel. +48 56 4935607 

www.lezno.pl 

- 15 miejsc noclegowych  

- możliwość wyżywienia 

- stadnina koni 

- wyciąg narciarski 

- tor do snowtubingu 

- tor saneczkowy 

19. T. Narodzonek Małe Leźno 

tel. +48 56 4935603 

- 4 miejsca noclegowe 

- sprzęt wodny 

 woj. mazowieckie   

 Gmina Lubowidz   

20. „Ostoja” 

J. Mazurkiewicz 

09-304 Lubowidz Zieluń 

ul. Piastowska 4a 

tel. (023) 6582440 

- na granicy Parku 

- 12 miejsc noclegowych 

- sprzęt sportowo-rekreacyjny 

Źródło: Opracowanie własne 

 

10.2 Pola namiotowe,  pola campingowe 

Kolejną formą zagospodarowania turystycznego na terenie Górznińsko-Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego są pola namiotowe i campingowe. Łącznie na terenie Parku działają 

trzy tego rodzaju pola, dwa na terenie miasta Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) oraz jedno nad 

http://www.zabkagorzno.republika.pl/
http://podgajem.webpark.pl/
http://www.slesinska.w.interia.pl/
http://www.lezno.pl/
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jeziorem Piaseczno (woj. warmińsko-mazurskie). Łącznie na terenie pól namiotowych i na 

campingach może wypoczywać około 700 osób (wartość szacunkowa) (tab. 16).  

 

Tabela 16 Pola namiotowe/ campingowe na obszarze GLPK 

L.p. Lokalizacja Właściciel /zarządzający Uwagi 

1. Górzno ul. Gajowa 4 Stanisław Jarzynka ul. Gajowa 4/1  

tel. 4989220 

25 namiotów 

- możliwość ustawienia przyczep 

kempingowych 

2. Górzno ul. 

Bożogrobców 

Ośrodek Wypoczynkowy 

„Zielone Wzgórze” 

tel. 504818379 

www.zielonewzgorze.net.pl 

30-40 namiotów 

3. jezioro Piaseczno - tel. (023) 6962435 

100 namiotów 

- pole kempingowe 

- wypożyczalnia sprzętu wodnego 

www.twojepiaseczno.pl 
Źródło: Opracowanie własne 

 

10.3 Szlaki turystyczne 

Uzupełnieniem wyżej opisanego zagospodarowania turystycznego jest sieć szlaków. 

Na  terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczone są trzy szlaki 

piesze oznaczone jako szlak niebieski i zielony łączące Górzno z Brodnickim Parkiem 

Krajobrazowym, czerwony przechodzący przez wschodnią część Parku (tab. ….. ) oraz 

wytyczonych jest 11 tras rowerowych (w większości w granicach Górznieńsko-Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego) o różnej długości od kilku do kilkudziesięciu km (tab. 17). Szlaki te 

przechodzą przez najciekawsze rejony Parku i rozmieszczone są na całym jego terenie. 

Największe ich skupienie występuje w centralnej części Parku, najmniej natomiast szlaków 

wyznaczono w jego północnym fragmencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zielonewzgorze.net.pl/
http://www.twojepiaseczno.pl/
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10.3.1 Szlaki piesze 

Tabela 17 Szlaki piesze na obszarze GLPK 

L.p. Nr rejestracyjny/ 

kolor 

Przebieg Długość Zasięg 

1. TO2213/ 

niebieski 

Górzno - Bachotek 44,0 km woj. kujawsko-pomorskie 

2. TO2214/ 

zielony 

Górzno - Łąkorz 56,0 km woj. kujawsko-pomorskie 

woj. warmińsko-mazurskie 

3. czerwony 

 

Bądzyń – Grunwald 

Pole Bitwy  

100,0 km woj. kujawsko-pomorskie 

woj. warmińsko-mazurskie 

woj. mazowieckie 

w trakcie opracowania 

Źródło: Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu oraz Dyrekcja Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego 

 

10.3.2 Trasy rowerowe 

Tabela 18 Trasy rowerowe na obszarze GLPK 

L.p. Nazwa  Przebieg Długość 

/km/ 

Kolor 

woj. kujawsko-pomorskie 

1. „Centralny” Górzno-Fijałki-Czarny Bryńsk- Bryńsk 

Szlachecki-Górzno 

26,2 niebieski 

2. „Północny” Górzno-Traczyska- Gutowo-Fijałki -

Górzno 

26 pomarańczowy 

3.  „Południowy” Górzno - Bryńsk Szlachecki-Nowy 

Świat-Wierzchownia-Górzno 

28,2 czerwony 

woj. mazowieckie 

4. „Wokół Lasu” w południowej części Parku 14,4 czarny 

5. „Konopaty” w południowej części Parku 11,2 czerwony 

6. „Piotrowski” w południowej części Parku 7,0 niebieski 

7.  „Na Majdany” w południowej części Parku 11,8 żółty 

8. „Śliwkowa Graniczna” w południowej części Parku 9,4 zielony 

woj. warmińsko-mazurskie 

9. - wokół jez. Lidzbarskiego 8,0 niebieski 

10. - Lidzbark-jez. Piaseczno-Lidzbark 12,0 czerwony 

11. - Lidzbark-Klonowo-Jar Brynicy 23,0 zielony 

Źródło:Dyrekcja Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

 

10.3.3 Szlaki przyrodniczo-turystyczne 

Wyznaczanie tras przyrodniczych poza rolą edukacyjną czyli zwróceniem uwagi na obiekty i 

zjawiska szczególnie interesujące z punktu widzenia przyrodniczego, kulturowego, 

społecznego i gospodarczego oraz zapoznaniem z sezonowymi zmianami przyrodniczymi, 



 

 187 

zachodzącymi na ścieżce i w jej najbliższym otoczeniu, ma również za zadanie 

ukierunkowanie ruchu turystycznego w wytypowane miejsca i ochronę pozostałego obszaru 

Parku przed nadmierną penetracją turystyczną.  

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczone są następujące 

trasy przyrodnicze i ścieżki dydaktyczne: 

 Do rezerwatu "Szumny Zdrój" - trasa o długości 4,5 km. Ścieżka przeznaczona dla 

wycieczek pieszych. Bardzo urozmaicona polodowcowa rzeźba terenu (kemy, jary, 

wytopiska), nisza źródliskowa - osobliwość rezerwatu "Szumny Zdrój", wiele 

gatunków roślin rzadkich i chronionych; 

 Do rezerwatu "Czarny Bryńsk" - trasa o długości 4 km. Ścieżka prowadzi głównie 

przez tereny leśne, m.in. przez Powierzchnię Badawczo-Dydaktyczną. Punktem 

docelowym jest florystyczny rezerwat "Czarny Bryńsk", obejmujący swymi granicami 

jezioro Czarny Bryńsk. Można również wydłużyć trasę ścieżki do jez. Tabułka; 

 Do rezerwatu "Jar Brynicy" - trasa o długości 8 km. W trakcie wędrówki ścieżką 

można poznać liczne formy polodowcowe (wał ozowy, sandr, dolinę rzeki Brynicy), 

rezerwat "Jar Brynicy" oraz największy pomnik przyrody GLPK - "Dąb 

Rzeczypospolitej"; 

 "Wokół jeziora Górzno" - trasa o długości 5,8 km. Ścieżka przeznaczona głównie dla 

osób o zainteresowaniach geograficznych. Przebiega w większości przez malownicze, 

polodowcowe tereny bezleśne, co nadaje jej wyjątkowe walory widokowe; 

  „Lasami do Piaseczna”- trasa o długości 17 km. Początek trasy nad Jeziorem 

Lidzbarskim. Pierwszym rezerwatem jest rezerwat leśny „Klonowo”. Na trasie można 

podziwiać pomniki przyrody – jesion, dąb i  głaz narzutowy. Na zachód od jeziora 

Piaseczno znajdują się torfowiska, gdzie  żyje płochliwy żuraw; 

 ścieżka dydaktyczna przy „Gościńcu Myśliwskim” w Konopatach gm. Lubowidz, 

(woj. mazowieckie). 

10.4. Formy wypoczynku 

10.4.1 Wypoczynek pobytowy 

W Uchwale Konwentu Wojewodów Nr 24/97 z dnia 28 lutego 1997 roku „w sprawie 

rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich”, stwierdza się że agroturystyka oraz 

turystyka na obszarach wiejskich jest jedną z szans na tworzenie nowych miejsc pracy, 

możliwością zwiększania dochodów gospodarstw rolnych a także sposobem na eksponowanie 

kultury materialnej i duchowej regionów. Wypoczynek pobytowy należy uznać za 
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dominującą formę ruchu turystycznego na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego. Baza noclegowa jaką na terenie Parku dysponują wszystkie obiekty (hotele, 

ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, gościńce, schroniska młodzieżowe, gospodarstwa 

agroturystyczne, pola namiotowe i pola campingowe) to 1430 miejsc noclegowych (w tym 

427 miejsc całorocznych). Duża konkurencja zmusza właścicieli poszczególnych obiektów do 

dbałości o podwyższanie standardu wypoczynku jak i o poszerzanie oferty turystycznej. W 

ofercie tej znajdziemy m.in. takie propozycje jak: możliwość korzystania ze sprzętu wodnego, 

kąpielisk, placów zabaw, boisk do gier grupowych i indywidualnych, sal wykładowych oraz 

konferencyjnych. Dla wybranych turystów przygotowano również w ofercie: jeździectwo, 

wędkowanie z możliwością wędzenia, korzystanie z nart, torów saneczkowego i do 

snowtubingu oraz możliwość gry w paintball.  Proponowany wypoczynek na terenie Parku to 

niepowtarzalna okazja do  poznania piękna zarówno środowiska przyrodniczego jak i 

bogactwa zasobów dziedzictwa kulturowego. Z wypoczynku pobytowego na terenie 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego korzystają również osoby wypoczywające 

w zabudowie letniskowej.  Skoncentrowana jest ona na terenie Parku głównie w rejonie 

najatrakcyjniejszych miejsc nad jeziorami: Leźno Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie), 

Lidzbarskie (woj. warmińsko-mazurskie - poza Parkiem), Górzno (woj. kujawsko-

pomorskie), Księte (woj. kujawsko-pomorskie) i Wierzchownia (woj. kujawsko-pomorskie). 

Ważne jest w tym przypadku aby lokalizacja ich zgodna była z przepisami nadrzędnymi i 

określonymi standardami. Preferowane jest wykorzystywanie do tego rodzaju zainwestowania 

istniejących opuszczonych siedlisk.  

 

10.4.2 Turystyka krajoznawcza 

Istniejącą formą turystyki krajoznawczej na terenie gminy jest turystyka piesza i 

rowerowa. Aby zapewnić uczestnikom ruchu turystycznego optymalne warunki, konieczne 

jest odpowiednie przygotowanie tras turystycznych. Oprócz właściwego urządzenia 

nawierzchni niezbędne jest prawidłowe ich oznakowanie, zapewnienie dostępu do 

osobliwości przyrodniczo – kulturowych położonych wzdłuż tras oraz wyposażenie w bazę 

usługową (miejsca postojowe, punkty informacyjne, baza handlowa itp.). Turystyka tego typu 

do tej pory uprawiana była głównie grupowo, a aktualnie ma coraz częściej charakter wypraw 

indywidualnych.  

Turystyka krajoznawcza na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

odbywa się poprzez korzystanie m.in. z: 
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- 3 szlaków pieszych, z których dwa łączą Górzno z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym. 

Szlak koloru zielonego biegnie z Górzna (woj. kujawsko-pomorskie)  poprzez Zaborowo, 

Miesiączkowo, Grążawy, Tamę Brodzką, Pojezierze Brodnickie do Łąkorza (woj. 

warmińsko-mazurskie). Szlak koloru niebieskiego zaczyna się w Górznie (woj. kujawsko-

pomorskie) i prowadzi przez Czarny Bryńsk, Falk, Jar Brynicy, Traczyska, Gutowo, Zembrze, 

Janówko, Mały Głęboczek, Jajkowo do Bachotka (woj. kujawsko-pomorskie). Kolejny ze 

szlaków pieszych koloru czerwonego będący  w trakcie wyznaczania, ma swój początek w 

Bądzyniu (woj. mazowieckie) i biegnie przez Konopaty, Bryńsk, Lidzbark, Kurojady, 

Chełsty, Wąpiersk, Jeleń, Turza Wielka, Uzdowo, Leszcz, Ostrowite do Pola Bitwy pod 

Grunwaldem (woj. warmińsko-mazurskie). Każdy z nich prowadzi przez różniące się, ale 

cenne kulturowo i przyrodniczo rejony Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku, jego najbliższego i 

nieco dalszego sąsiedztwa; 

- 11 tras rowerowych poprowadzonych w większości w granicach Górznieńsko-Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego przez rejony z dominującym bogactwem środowiska przyrodniczego; 

- oraz kilku tras przyrodniczych o podstawowej funkcji edukacyjnej. 

 

10.4.3 Turystyka kwalifikowana 

Turystyka kwalifikowana to jedna z form wypoczynku, przy realizacji której muszą 

być spełnione określone warunki. Tak jest w przypadku turystyki kajakowej czy wędkarstwa. 

Osobną grupę stanowią turystyka konna oraz sporty zimowe. Położone na terenie Parku 

jeziora nie są ze sobą połączone, dlatego też korzystanie ze sportów wodnych musi odbywać 

się na pojedynczych akwenach, głównie na jeziorach: Lidzbarskim (woj. warmińsko-

mazurskie - poza terenem Parku), Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) i Piaseczno (woj. 

warmińsko-mazurskie). Wypożyczalnie sprzętu wodnego prowadzi większość ośrodków, oraz 

niektóre gospodarstwa agroturystyczne. Turystyka konna na terenie Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego odbywa się poprzez korzystanie z ofert ośrodków 

jeździeckich w Bartniczce i Leźnie Małym (woj. kujawsko-pomorskie). Na terenie Parku 

prowadzona jest  nauka jazdy konnej, rajdy konne, obozy letnie oraz przejażdżki bryczkami 

czy wozami. Poza sezonem letnim można wypoczywać na terenie Parku korzystając z uroków 

ciszy tych zakątków i kontaktu z przyrodą lub uprawiając czynnie sporty zimowe korzystając 

w Leźnie Małym (woj. kujawsko-pomorskie)  z wyciągu narciarskiego, toru saneczkowego 

czy toru do snowtubingu. 
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10.4.4 Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

prowadzona jest w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie oraz w ośrodku 

„EKO-CZAR” w Czarnym Bryńsku. Do tego rodzaju działalności wykorzystywane są 

przyrodnicze ścieżki edukacyjne:  

- Do rezerwatu "Szumny Zdrój"; 

- Do rezerwatu "Czarny Bryńsk"; 

- Do rezerwatu "Jar Brynicy"; 

- "Wokół jeziora Górzno". 

Tematyka stałych zajęć prowadzonych podczas warsztatów ekologiczno-przyrodniczych. 

L.p.  Tematyka stałych zajęć. Rodzaj zajęć 

1 Wartości kulturowe Górzna 
- zwiedzanie Górzna 

- przejście na punkt widokowy na " Łysą Górę" 

2 
Walory Górznieńsko - Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego 

- zajęcia na sali dydaktycznej - film lub slajdy 

- przy mapie ( położenie, ukształtowanie terenu, wody 

powierzchniowe, flora, fauna, rezerwaty przyrody, 

pomniki przyrody) 

3 Formy ochrony przyrody w Polsce 
- zajęcia na sali dydaktycznej ( wyjaśnianie pojęć dot. 

form ochrony przyrody ) 

4 
Fauna Górznieńsko - Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego 

- zajęcia na sali dydaktycznej 

- podstawowe gatunki zwierząt żyjących w Parku 

- cechy charakterystyczne dla wybranych grup zwierząt 

- ochrona fauny 

5 
Flora Górznieńsko - Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego 

- zajęcia na sali dydaktycznej 

- zapoznanie z różnymi typami środowisk i z roślinami 

charakterystycznymi dla danych typów 

- rośliny chronione występujące na terenie Parku 

6 "Życiodajna woda" 

- wykorzystanie wody w gospodarce człowieka i 

przyrodzie 

- zasoby wody na świecie 

- klasy czystości wody, zanieczyszczenie wód 

- badanie wody pochodzącej z pobliskich jezior 

7 Drzewa - zajęcia w terenie 
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- rozpoznawanie różnych gatunków drzew 

- poznawanie rożnych typów zbiorowisk leśnych 

- określanie obwodu, wysokości i wieku drzew 

8 Ekologia zwierząt i roślin 

- zajęcia na Sali dydaktycznej oraz w terenie, 

wyjaśnianie szeregu zależności ekologicznych w 

świecie przyrody 

 Źródło: www.wilga.turystyka.pl 
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11. OCENA WARUNKÓW SOZOLOGICZNYCH 

Wyniki monitoringu środowiska prowadzonego przez  Inspekcję Ochrony Środowiska 

wskazują, że obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się na 

ogół korzystnymi warunkami, jednak nie we wszystkich elementach. 

11.1 Wody i gospodarka wodno-ściekowa 

Wody powierzchniowe są cennym elementem środowiska przyrodniczego 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, ale też bardzo czułym indykatorem 

wszelkich negatywnych oddziaływań. Z jednej strony decydują o atrakcyjności turystycznej, z 

drugiej zaś strony są bardzo podatne na degradację w wyniku antropopresji wywołanej 

działalnością gospodarczą. Stąd też w programie monitoringu środowiska omawianego 

obszaru badania jakości wód jezior i rzek miały priorytetowe miejsce. Dotyczy to zwłaszcza 

działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w 

Toruniu. 

11.1.1 Ocena jakości wód płynących 

Ze względu na rangę przyrodniczą stałym obiektem badań monitoringowych jest rzeka 

Brynica i jej dopływy. Badania w szerokim zakresie wskaźników fizykochemicznych i 

biologicznych prowadzi się od 1985 r. W zlewni Brynicy zlokalizowanych jest szereg 

podmiotów gospodarczych, których gospodarka wodno-ściekowa w decydujący sposób 

wpływa na jakość wód Brynicy i jej dopływów. Większość źródeł zanieczyszczenia wód 

położona jest poza granicami Parku i oddziaływuje na wody Brynicy poprzez jej dopływ Pissę 

na odcinku ujściowym. Dla porządku podać należy, że są to głównie oczyszczalnia w 

Bartniczce i Świedziebni. 

Poważnym źródłem zanieczyszczenia wód jest oczyszczalnia miejska w Górznie. 

Obiekt uruchomiono w 1994 r. Praca oczyszczalni jest niestabilna. W latach 2005-2006 

przeprowadzono modernizację oczyszczalni, polegającą na wymianie systemu 

napowietrzania. Parametry pracy instalacji nie uległy jednak zmianom. Szacowana na 

podstawie wielkości poboru wody, ilość odprowadzanych ścieków wynosi około 90 m
3
/d, a 

ich skład jest charakterystyczny dla ścieków komunalnych. Ścieki odprowadzane są do rowu 

melioracyjnego i dalej do Górzanki – lewobocznego dopływu Górzanki. Badania stanu 

czystości wód rowu melioracyjnego wskazują na zdecydowane pogorszenie po przyjęciu 

zrzutu ścieków z oczyszczalni. 
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W dolnym biegu Górzanki (koło Zaborowa), poprzez rów melioracyjny odprowadzane 

są ścieki z oczyszczalni w Miesiączkowie. Oczyszczalnia eksploatowana jest przez 

„Unifrezze” Spółka z o.o. w Miesiączkowie (poza granicami GLPK). Ze względu na dużą 

zmienność cyklu produkcyjnego zakładu, do oczyszczalni dopływają ścieki o zróżnicowanym 

składzie, co powoduje że praca instalacji jest niestabilna, a redukcja zanieczyszczeń jest 

niewystarczająca. Zrzut ścieków jest wysoki i w 2005 r. wynosił 470 m
3
/d. Reperkusją 

powyższych charakterystyk jest obserwowane pogorszenie się jakości wód rowu 

melioracyjnego pod Zaborowem. 

Poważnym źródłem zanieczyszczenia wód w zlewni Brynicy była w przeszłości 

gorzelnia w Gutowie. Niewłaściwie prowadzona gospodarka ściekowa doprowadziła do 

degradacji pobliskie niewielkie jezioro Gutowo. W 1996 r. zakład uruchomił zamknięty obieg 

wód pochłodniczych, co pozwoliło na redukcję ilości powstających ścieków. Ścieki 

deponowane są w trzech szczelnych kumulacyjnych stawach ziemnych, gdzie następuje ich 

odparowanie. Aktualnie gorzelnia nie odprowadza ścieków do środowiska. 

Pierwsze badania monitoringowe Brynicy przeprowadzono w 1985 r. Ocenę czystości 

przeprowadzono na  podstawie stężeń charakterystycznych. Stwierdzono wówczas, że jakość 

wód nie odpowiadała normom na 73% długości rzeki z uwagi na zawiesinę, a pozostały 

odcinek spełniał wymogi klasy III z uwagi na stężenie zawiesiny i manganu. Skażenie 

bakteriologiczne spełniało wymogi I i II klasy, z wyjątkiem dolnego odcinka, gdzie mieściło 

się w normach klasy III. Wskaźniki biologiczne klasyfikowały wody Brynicy w II klasie 

czystości. 

Kolejne badania z 1995 r. zakwalifikowały wody Brynicy w środkowym biegu (na 

odcinku 4,4 km) do III klasy, a na pozostałym odcinku (14,0 km) wyniki nie odpowiadały 

normom. Wskaźnikami wówczas decydującymi były: fosfor ogólny i chlorofil poniżej Jezior 

Bryńskich oraz miano Coli na odcinku ujściowym. 

W roku 1998 Brynicę kontrolowano jedynie na odcinku ujściowym. Stwierdzono 

wówczas III klasę czystości z uwagi na stężenia azotynów, fosforu ogólnego i miano Coli. 

Wyniki badań z 2000 r. zakwalifikowały wody Brynicy na całej długości do III klasy 

czystości. W górnym biegu wskaźnikami decydującymi o końcowej klasyfikacji był chlorofil 

„a” i natlenienie, w dolnym zaś zanieczyszczenie bakteriologiczne i substancje biogenne. 

Na mocy art. 49 Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r.) w roku 2004 

weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku (Dz. U. Nr 

32, poz. 284), wprowadzające pięć (w miejsce dotychczas trzech) klas czystości. Stąd też 
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wyniki kolejnych badań z 2005 r. trudno odnieść do ocen z lat poprzednich. W myśl nowych 

zasad ocenę jakości odnosi się jedynie do punktu pomiarowego. 

W 2005 r. badania Brynicy przeprowadzono w 4 punktach pomiarowych. W punkcie 

powyżej Jezior Bryńskich (22,9 km), wyniki badań odpowiadały II klasie (wody dobrej 

jakości). Normom I klasy (wody o bardzo dobrej jakości) odpowiadało tutaj aż 26 

wskaźników (76% wszystkich analizowanych parametrów), a jedynie 5 wskaźników spełniało 

normy II klasy, w tym stan sanitarny. Wymogi III klasy (wody zadawalającej jakości) 

spełniały natomiast chlorofil „a”, BZT5 oraz azot Kjeldahla. 

O tak dobrej jakości wód w odcinku źródłowym Brynicy decydują korzystne warunki 

zlewniowe. Zlewnia cząstkowa jest tutaj całkowicie zalesiona i pozbawiona źródeł 

zanieczyszczenia. Również stan troficzny źródliskowego jeziora Czarny Bryńsk jest 

korzystny. Wyniki badań wykazały też, że wody Brynicy na tym stanowisku nie spełniały 

wymogów dla bytowania ryb karpiowatych. Dla ryb łososiowatych za wysokie były wartości: 

BZT5, temperatury oraz azotynów. 

Na stanowisku zlokalizowanym w Węgorni (18,4 km) – poniżej Jezior Bryńskich 

wody sklasyfikowano w III klasie (zadowalającej jakości). Najbardziej niekorzystne wartości 

przyjmowały wskaźniki natlenienia (obniżone w okresie późnego lata) oraz liczba bakterii 

coli typu kałowego. Podwyższony poziom stężeń notowano również w zakresie chlorofilu 

„a”, utlenialności – Mn, CHZT-Cr i azotu Kjeldahla. Pozostałe analizowane parametry (28 – 

82,4%), w tym metale ciężkie, kształtowały się na poziomie klasy I lub II. W porównaniu z 

poprzednim stanowiskiem nastąpił niewielki wzrost zanieczyszczenia praktycznie we 

wszystkich analizowanych wskaźnikach. Pogorszenie jakości wód wiązać należy ze 

zwiększeniem ilości elementów antropogenicznych w zagospodarowaniu zlewni, a w 

szczególności występowania pól uprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Również i na 

tym stanowisku wody Brynicy nie spełniały wymogów dla bytowania ryb karpiowatych i 

łososiowatych z uwagi na zbyt wysokie stężenie azotynów i fosforu ogólnego. 

Przeprowadzona na tym stanowisku analiza ilościowa i jakościowa makrozoobentosu 

wykazała, że zarówno wskaźnik bioróżnorodności, jak i indeks biotyczny BMWP-PL 

odpowiadają I klasie – wodom bardzo dobrej jakości. 

Na kolejnym stanowisku w Bartniczce (6,1 km) – na granicy GLPK wody Brynicy 

sklasyfikowane zostały również w III klasie – zadowalającej jakości. Najbardziej 

niekorzystnym wskaźnikiem była liczba bakterii coli typu kałowego (IV klasa). Podwyższone 

wartości wykazywały również wskaźniki organiczne oraz azot Kjeldahla oraz mangan. 

Pozostałe analizowane wskaźniki (28 – 82,4%) mieściły się w normach I i II klasy. W 
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porównaniu z poprzednim stanowiskiem wyraźnie poprawiło się natlenienie wód (również w 

okresie letnim) oraz obniżyła się zawartość chlorofilu „a”, co związane jest ze zmniejszeniem 

oddziaływania Jezior Bryńskich. Wyraźnie jednak wzrosły stężenia związków biogennych, 

CHZT oraz zanieczyszczenia bakteriologicznego. Taka tendencja zmian jakości wód Brynicy 

jest konsekwencję antropogenicznego zagospodarowania zlewni, w tym i doprowadzania 

poprzez Górzankę ścieków z miasta Górzno. 

Tak jak w przypadku poprzednich stanowisk, tak i tutaj wody Brynicy nie spełniały 

wymogów dla bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, z uwagi na zbyt wysokie stężenia 

azotynów i fosforu ogólnego. 

Na stanowisku ujściowym do Drwęcy (2,0 km) leżącym już poza granicami Parku, 

nastąpiło pogorszenie jakości wód w zakresie wszystkich analizowanych parametrów. 

Szczególnie wyraźny wzrost zanieczyszczenia notowano w zakresie wskaźników 

organicznych, biogennych oraz pod względem bakteriologicznym. Wody sklasyfikowane 

zostały tutaj w IV klasie – niezadowalającej jakości. Najbardziej niekorzystne wartości (V 

klasa) przyjmował wskaźnik bakteriologiczny. Zdecydowanie gorsze wartości niż poniżej 

Jezior Bryńskich wykazały wskaźnik bioróżnorodności i indeks biotyczny BMWP-PL, 

kształtujące się na poziomie II klasy. 

Analiza porównawcza wybranych parametrów z wielolecia wykazuje na rzece Brynicy 

stałe tendencje zmian. 

Tabela 19 Zmiany jakości wód Brynicy i Górzanki w latach 1985 - 2005 (dane za WIOŚ 

Bydgoszcz, 2006) 

Stanowisko Rok badań 

Parametry (stężenia średnioroczne) 

BZT5 

(mg O2/l) 

Utlenialność 

(mg O2/l) 

Fosforany 

(mg PO4/l) 

Fosfor 

ogólny 

(mg P/l) 

Azotany 

(mg NO3/l) 

Liczba 

bakterii 

coli kał. 

Bryńsk 

Szlachecki 

1985 

2000 

2005 

2,9 

2,9 

2,6 

8,2 

3,7 

3,7 

0,28 

0,05 

0,02 

0,15 

0.05 

0,03 

0.06 

0,10 

0,15 

2,9 

114 

9 

Węgrownia 

1985 

1995 

2000 

2005 

2,9 

2,2 

2,0 

2,2 

8,5 

6,4 

4,6 

6,0 

0,25 

0,09 

0,09 

0,09 

0,15 

0,22 

0,08 

0,06 

0,11 

0,24 

0,23 

0,23 

33 

645 

136 

453 

Bartniczka 

1985 

1995 

2000 

2005 

2,7 

2,1 

1,9 

2,5 

7,9 

7,5 

6,0 

7,4 

0,34 

0,29 

0,27 

0,28 

0,17 

0,24 

0,20 

0,19 

0,15 

0,40 

0,34 

0,45 

1485 

1765 

7180 

2033 

 

1985 

1995 

2000 

2005 

3,5 

1,9 

2,0 

2,6 

9,6 

8,4 

6,5 

8,7 

0,33 

0,29 

0,23 

0,28 

0,17 

0,26 

0,13 

0,20 

0,21 

1,44 

0,92 

0,93 

917 

7811 

1679 

7406 

Górzanka 

(leśnictwo 

Borek) 

1985 

1995 

2000 

2005 

3,4 

2,6 

2,5 

2,9 

9,3 

6,5 

5,0 

6,4 

0,30 

0,27 

0,29 

0,36 

0,18 

0,23 

0,17 

0,19 

0,15 

0,22 

0,47 

0,34 

99 

730 

2437 

2875 
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I tak w okresie 1985-1995 poprawiły się wyraźnie wskaźniki tlenowe i fosforany. 

Zwiększyły się natomiast stężenia fosforu ogólnego i azotanów. Wyraźnemu pogorszeniu 

uległ stan sanitarny. W okresie 1995-2000 zanotowano poprawę jakości wód, z wyjątkiem 

zanieczyszczenia bakteriologicznego w Bartniczce. Ostatni okres charakteryzował się 

porównywalną jakością wód w górnym odcinku Brynicy. W środkowym i ujściowym biegu 

rzeki stan czystości wód pogorszył się, a w szczególności pod względem bakteriologicznym 

na ujściu Brynicy do Drwęcy. 

Wyniki badań Górzanki na odcinku ujściowym z 1995 r. wykazały przekroczenie 

norm w zakresie chlorofilu „a”. Na poziomie III klasy utrzymywały się stężenia fosforanów i 

fosforu ogólnego. Miano coli i BZT5 odpowiadały normom II klasy. W 2000 r. wody 

Górzanki również kształtowały się na poziomie klasy III, o czym decydowały stężenia fosforu 

ogólnego i azotynów oraz miano Coli. Pozostałe wskaźniki kształtowały się na poziomie 

klasy I i II. 

Wyniki badań z 2005 r. pozwoliły na zakwalifikowanie Górzanki do III klasy 

czystości (wg nowej klasyfikacji). Natomiast IV klasę – niezadowalającej jakości wyznaczyły 

zanieczyszczenia bakteriologiczne. Wskaźniki organiczne, biogenne i chlorofil „a” 

odpowiadały normom III klasy. Nie stwierdzono obecności metali ciężkich, pestycydów oraz 

zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego. 

O jakości wód Górzanki w dużej mierze decyduje zrzut ścieków z oczyszczalni w 

Górznie. Oczyszczalnię oddano do użytku w 1994 r. Praca oczyszczalni, mimo modernizacji 

systemu napowietrzania jest niezadowalająca, a odpływające z niej ścieki rowem 

melioracyjnym do Górzanki swym składem nie różnią się odcieków komunalnych. Na stan 

Górzanki oddziaływują również wody mocno zeutrofizowanych jezior Młyńskie i Górzno. 

Stan ten wynika z wieloletniego ich zanieczyszczania surowymi ściekami z miasta Górzno. 

Analiza jakości wód Górzanki w wieloleciu wskazuje na trendy zmian podobne dla 

Brynicy. Wyższy poziom zanieczyszczenia wód Górzanki negatywnie oddziaływuje na jakość 

wód jej odbiornika – rzeki Brynicy. 

W 1998 r. przeprowadzone zostały badania jakości wód Pissy. Wyniki badań 

wykazały stopniowy wzrost poziomu zanieczyszczenia wód wraz z biegiem rzeki. Najwyższą 

jakość posiadał górny odcinek rzeki leżący w granicach GLPK. Poniżej jez. Księte wody 

Pissy spełniały normy III klasy, o czym decydowało natlenienie i chlorofil „a”. Na 

pozostałym odcinku aż do ujścia do Brynicy (na 4,9 km) jakość wód nie odpowiadała 

normom z uwagi na miano Coli, a także natlenienia i azotynów. 
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Przepływająca w bliskim sąsiedztwie wschodnich granic GLPK rzeka Wkra w swym 

górnym odcinku prowadzi wody w III klasie czystości. Wraz z biegiem rzeki jakość wód 

Wkry ulega pogorszeniu do IV klasy czystości. 

Przepływająca w pobliżu północno-wschodnich granic GLPK rzeka Wel na odcinku 

dopływającym do Jeziora Lidzbarskiego w 2005 r. prowadziła wody w III klasie czystości, o 

czym decydował bardzo szeroki zestaw wskaźników. Jakość wód Welu po wypływie z mocno 

zeutrofizowanego i zanieczyszczonego Jeziora Lidzbarskiego pogorszyła się do klasy IV, o 

czym decydowały: barwa, CHZT-Cr, chlorofil „a” oraz stan sanitarny. 

 

11.1.2 Ocena jakości wód jezior 

Do 2008 roku w systemie monitoringu jakości wód powierzchniowych badaniami 

objęto aż 15 (Tabela …) z 29 jezior Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, w 

tym wszystkie jeziora o powierzchni większej od 10 ha. Całkowita powierzchnia 

przebadanych jezior wynosi 436,9 ha, co stanowi aż 89,3% całkowitej powierzchni jeziornej 

Parku. Z omawianej grupy 15 jezior, jednokrotnie badano 7 jezior, dwukrotnie – 6 jezior, a 

najważniejsze dla GLPK jeziora Górzno i Młyńskie badane były cztery razy. 

Wyniki badań wskazują, że wymogi II klasy czystości spełniało 7 jezior (Tabela). 

Zajmują one łącznie powierzchnię 209,8 ha, co stanowi 48% całkowitej powierzchni 

badanych jezior. Do III klasy czystości zaklasyfikowano 6 jezior o łącznej powierzchni 182,1 

ha (41,7% powierzchni badanych jezior). Dwa jeziora (Gutowo i Księte) posiadają 

pozaklasową jakość wód. Zajmują one łączną powierzchnię 45 ha (10,3% powierzchni 

badanych jezior). Jeziora o wodach w I klasie czystości na terenie Parku nie występują. 

Jeziora o II klasie czystości położone są w terenach o niewielkiej antropopresji. 

Wszystkie położone są w terenach, o zlewniach typowo leśnych. Większość z nich 

charakteryzuje się znacznymi, jak na miejscowe warunki, głębokościami. Dominują w tej 

grupie jeziora o powierzchniach około 25-30 ha. Wśród nich znajduje się największe 

powierzchniowo i objętościowo jezioro GLPK (Leźno Wielkie) oraz jezioro najgłębsze 

(Wlecz). 

W grupie jezior o wodach sklasyfikowanych do klasy III znajdują się zbiorniki o dużej 

naturalnej podatności na degradację (Młyńskie, Samińskie), zbiorniki położone w terenach 

poddanych antropopresji ze strony turystyki i gospodarki komunalnej (Górzno i Młyńskie), 

gospodarki rolnej (Samińskie) lub gospodarki wodnej (Małe Leźno). 
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W grupie jezior o wodach pozaklasowych znajduje się najpłytsze i najbardziej podatne 

na degradację wśród jezior Parku – jezioro Księte oraz zdegradowane na skutek 

odprowadzania w przeszłości ścieków produkcyjnych – niewielkie jezioro Gutowo. 

Jedynym jeziorem, którego naturalna podatność na degradację odpowiada I kategorii 

jest śródleśne jezioro Wlecz. Do II kategorii podatności na degradację należą 3 jeziora. Są to 

jeziora o niewielkich powierzchniach zlewni bezpośredniej i o korzystnych warunkach 

morfometrycznych misy jeziornej. Do grupy jezior o III kategorii podatności na degradację 

należą również trzy jeziora, a poza kategorią – pięć zbiorników. Są to najczęściej zbiorniki 

płytkie, o rozległych zlewniach oraz niekorzystnej strukturze użytkowania gruntów. 

O dość wysokiej jakości wód jezior Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego zadecydował głównie niewielki stopień przekształcenia antropogenicznego 

obszaru. Brak większych punktowych źródeł zanieczyszczenia wód jeziornych, korzystna z 

punktu widzenia ochrony wód struktura użytkowania gruntów, a zwłaszcza duży odsetek 

powierzchni leśnych i trwałych użytków zielonych zadecydowały, że proces eutrofizacji 

przebiega tutaj wolniej. Tym niemniej eutrofizacja jest głównym zagrożeniem dla jakości 

wód jezior Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Eutrofizacja to wzrost 

żyzności wód wyrażający się wzrostem stężeń związków fosforu i azotu dopływających do 

jezior z obszaru zlewni. Każdorazowo wzrost antropopresji na obszarze zlewni wyrażał się 

będzie wzrostem tempa eutrofizacji wód jeziora. W sytuacji jezior GLPK jest tym bardziej 

istotne, że charakteryzują się one „naturalną” dużą podatnością na degradację (małe 

głębokości, niewielkie powierzchnie, niewielka wymiana wody w zbiorniku itp.). W 

Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym podstawowe antropogeniczne przyczyny 

przyspieszonej eutrofizacji jezior wiążą się z zanieczyszczeniami obszarowymi z terenów 

rolniczych, zwłaszcza w rejonach z intensywną rzeźbą terenu oraz z dopływem 

zanieczyszczeń komunalnych (np. jeziora Górzno, Młyńskie, Leźno Duże, Leźno Małe). 

Dopływ biogenów do jezior wywołuje szereg niekorzystnych zmian, a w tym m.in. 

pojawianie się masowych zakwitów glonów, ograniczenie przezroczystości wód, spadek 

zawartości tlenu rozpuszczonego, często do jego całkowitego zaniku w hypolimnionie. 

Zdecydowana większość jezior GLPK to jeziora eutroficzne, o istotnym jednak 

stopniu nasilenia. Do jezior o najniższym stopniu zeutrofizowania należy jezioro Wlecz, a 

najsilniej zeutrofizowane jest jezioro Księte. 

Analizując wyniki badań monitoringowych należy stwierdzić, że jeziora Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego odznaczają się zbyt wysokimi stężeniami substancji 

biogennych. W efekcie dopływu biogenów obserwuje się silny rozwój fitoplanktonu, 
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ograniczającego przezroczystość wód. Pod tym względem najkorzystniejsze parametry 

występują w jeziorze Wlecz oraz Leźno Wielkie. 

Ochrona jezior przed postępującą eutrofizacją polega na ograniczeniu dopływu 

związków biogennych do jezior. W tym celu, oprócz działań związanych z hermetyzacją 

gospodarki ściekami, ograniczać należy dopływ zanieczyszczeń obszarowych poprzez 

stosowanie zasad „dobrych praktyk rolniczych” oraz zmniejszenie presji turystycznej w 

bezpośrednim sąsiedztwie jezior. Doskonałe efekty daje też ochrona wszystkich elementów 

środowiska tworzących skuteczne strefy buforowe przed migracją biogenów do jezior 

(torfowiska, mokradła, łąki, stawy, zadrzewienia i zakrzewienia, lasy, grunty rolne 

odłogowane itp. – występujące wzdłuż linii brzegowych cieków i jezior). 

Jeziora Bryńskie Południowe i Północne są rynnowymi jeziorami przepływowymi, 

położonymi w górnym biegu głównej rzeki GLPK – Brynicy. Ich zlewnie w większości są 

leśne (ponad 70%). Duże powierzchnie zajmują też różnego rodzaju nieużytki. Stanowią one 

doskonałą naturalną osłonę dla ekosystemów jeziornych. Bezpośrednio do linii brzegowej 

jezior przylega pas nieużytków na utworach biogenicznych. Grunty orne stanowią niewielki 

odsetek powierzchni zlewni. Poza osadą leśną Bryńsk Szlachecki oraz około 10 domkami 

letniskowymi nad brzegami jezior, inne formy zabudowy nie występują. 

Ze względu na niekorzystne parametry morfometryczne (m.in. mała średnia 

głębokość, niekorzystny stosunek objętości jezior do długości linii brzegowych braku 

stratyfikacji wód) jezioro Bryńskie Południowe należy do jezior o III kategorii podatności na 

degradację, a Bryńskie Północne jest pod tym względem poza kategorią. 

Wyniki badań z 2000 r. zakwalifikowały obydwa jeziora do II klasy czystości. Latem 

w jeziorach występowała niepełna stratyfikacja termiczna. Tlen rozpuszczony występował do 

głębokości 6m. Jezioro Bryńskie Południowe jest zasobne w związki biogenne, a zwłaszcza 

fosforu. Wysoka jest produkcja pierwotna, o czym świadczy wysoka pozaklasowa zawartość 

chlorofilu „a” oraz ograniczona przezroczystość (1,5 m). Pod względem sanitarnym wody 

jeziora zaliczono do I klasy czystości. 

Powierzchniowa warstwa wody Jeziora Bryńskiego Północnego charakteryzowała się 

umiarkowaną zawartością związków fosforu. Jednak przy dnie, w strefie beztlenowej 

występowała podwyższona koncentracja fosforanów i fosforu całkowitego. Umiarkowana 

była produkcja pierwotna, a stężenie chlorofilu „a” mieściło się w normach klasy II. Również 

korzystna była przezroczystość wody (2,1 m). Bardzo dobre były też warunki sanitarno-

higieniczne wody. 
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W porównaniu z wynikami badań z 1988 r. w Jeziorze Bryńskim Północnym nastąpiła 

zdecydowana poprawa jakości wód. Obniżyła się znacznie zawartość fosforu całkowitego i 

chlorofilu „a” i wzrosła przezroczystość wody. Pogorszeniu uległy natomiast warunki 

tlenowe. Jezioro Bryńskie Północne jest zbiornikiem mezo-eutroficznym. 

Nasiliły się natomiast w rozpatrywanym okresie procesy eutrofizacji i obniżenie 

jakości wód w Jeziorze Bryńskim Południowym. Pogorszyły się warunki tlenowe, nastąpił 

wzrost produkcji pierwotnej Jezioro jest typu eutroficznego. 

W bliskim sąsiedztwie Jezior Bryńskich położone jest niewielkie jezioro Czarny 

Bryńsk, położone w zagłębieniu wytopiskowym. Jezioro wraz z przyległym torfowiskiem 

podlega ścisłej ochronie rezerwatowej. Niekorzystne warunki morfometryczne decydują o 

niskiej III kategorii podatności na degradację. Bardzo korzystne dla ochrony wód jeziora jest 

natomiast leśny charakter jego zlewni. 

Jakość wód jeziora w 2004 r. odpowiada II klasie czystości i nie uległa zmianie od 

1987 r. Aktualny stan czystości wód i stan troficzny jeziora Czarny Bryńsk uznać należy za 

zadawalający, a decydują o nim czynniki naturalne. Wysokie zawartości związków azotu nie 

są wynikiem zanieczyszczenia antropogenicznego lecz dopływu tego pierwiastka z 

otaczających jezioro torfowisk. Jezioro Czarny Bryńsk jest zbiornikiem umiarkowanie 

eutroficznym. 

W bliskim sąsiedztwie Jezior Bryńskich zlokalizowane jest niewielkie, wytopiskowe i 

płytkie jezioro Tabułka. Wyniki badań z 1988 r. wykazały, że wody jeziora sklasyfikowano 

do klasy III. Jezioro charakteryzowało się dobrymi warunkami tlenowymi. Decydujące o 

ostatecznej klasyfikacji były stężenia azotu organicznego, wskazujące na zwiększoną trofię 

jeziora. Zbiornik wykazuje tendencje do zakwitów zielenic i do intensywnej produkcji 

fitoplanktonu, o czym świadczą pozaklasowe koncentracje chlorofilu „a”. 

Najbardziej znanymi jeziorami Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego są 

Górzno i Młyńskie. Jakość ich wód jest monitorowana z częstotliwością co 10 lat. Jeziora 

przez wielolecia były zanieczyszczane ściekami surowymi dopływającymi z Górzna. Główny 

ładunek zanieczyszczeń wprowadzany był do jeziora Górzno. Zrzuty ścieków komunalnych 

prowadziły przede wszystkim do wzrostu ładunku fosforu. Wybudowanie w 1994 r. 

oczyszczalni miejskiej i odcięcie dopływu ścieków do jeziora przyczyniło się do obniżenia 

koncentracji związków fosforu. Ścieki po oczyszczeniu w ilości średnio około 100 m
3
/d (2006 

r.) odprowadzane są do Górzanki, poniżej jeziora Górzno. 
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Jeziora Młyńskie i Górzno są jednak w dalszym ciągu odbiornikiem wód opadowych z 

Górzna (wyloty 5 kolektorów), z którymi do jezior mogą się przedostawać również 

zanieczyszczenia bytowo-gospodarcze. 

Jezioro Górzno wykorzystywane jest dla celów rekreacyjnych. Na jego południowym 

brzegu zlokalizowane są: kąpielisko, plaża i wypożyczalnia sprzętu pływającego. W 

otoczeniu południowo-wschodnim i północno-zachodnim znajdują się kompleksy zabudowy 

letniskowej (domki letniskowe i pensjonaty). 

Niekorzystne warunki morfometryczne (m.in. niewielka głębokość średnia, brak 

stratyfikacji wód, stosunek objętości misy jeziora do długości linii brzegowej) zadecydowały, 

że podatność Jeziora Młyńskiego na degradację wykracza poza kategorię. Niewielkie i płytkie 

jeziora, a takim jest Jezioro Młyńskie, szczególnie szybko podlegają procesowi eutrofizacji. 

Podatność na degradację jeziora Górzno odpowiada II kategorii. Cechy 

morfometryczne, zlewniowe i hydrograficzne powinny zapewniać potencjalną znaczną 

odporność na proces eutrofizacji jeziora. Jednak w sytuacji jeziora Górzno, które przez 

wielolecia degradowane było przez dopływ ścieków komunalnych, te korzystne 

uwarunkowania mają znaczenie drugorzędne. 

Jezioro Młyńskie ze względu na niewielką głębokość maksymalną (5,8 m) posiada 

cechy jeziora polimiktycznego. W 2006 r. latem warstwy powierzchniowe przesycone były 

tlenem, a przy dnie notowano silny deficyt tlenowy. Wody jeziora charakteryzowały się 

wysoką zawartością substancji biogenicznych, a w szczególności wysokie były stężenia 

związków azotu i fosforu latem. Bardzo wysoka była koncentracja chlorofilu „a”, a silny 

zakwit letni ograniczył przezroczystość wód do zaledwie 0,4 m. Wysoka liczebność 

fitoplanktonu była też powodem ponadnormatywnych wartości BZT5. Sumaryczna ocena 

jakości wód wskazywała w 2006 r. na III klasę czystości, przy dobrych warunkach 

sanitarnych (I klasa). 

Obserwując zmiany, jakie zaszły w jeziorze w latach 1978-2006 stwierdzić należy, że 

przede wszystkim następował systematyczny wzrost koncentracji związków fosforu i azotu 

całkowitego. Wzrost ich stężeń powodował intensyfikację produkcji pierwotnej fitoplanktonu. 

Najwyższa koncentracja chlorofilu „a” wystąpiła w 2006 r. i wielokrotnie przekroczyła 

dopuszczalne normy. Zakwity wody powodują stopniowe ograniczanie przezroczystości wód 

jeziora. (Tabela 20) 
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Tabela 20 Stan czystości jezior Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego  

(za  Inspekcją Ochrony Środowiska)  

Lp  Nazwa jeziora Zlewnia  Pow. 

(ha) 

Objętość 

(tys. m
3
) 

Głęb. 

 max.  

(m) 

Klasa 

czystości 

Kategoria 

podatności na 

degradację 

Lata badań 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Bryńskie Pd. 

Bryńskie Pn. 

Czarny Bryńsk 

Górzno 

 

 

Gutowo 

 

Księte 

 

Leźno Małe 

Leźno Wielkie 

Młyńskie 

 

Piaseczno 

Samińskie 

Tabułka 

Wierzchownia 

Wlecz 

Zwórzno 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

 

 

Drwęca-Brynica 

 

Drwęca-Brynica 

 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Brynica 

Drwęca-Wel 

29,7 

27,9 

9,1 

47,0 

 

 

4,0 

 

41,0 

 

30,1 

86,2 

25,3 

 

25,6 

55,6 

3,0 

5,7 

25,6 

21,1 

897,5 

619,7 

197,8 

2505,3 

 

 

 

 

430,0 

 

993,0 

4729,5 

592,3 

 

1648,7 

1452,9 

 

130,0 

2680,1 

9,5 

7,0 

3,5 

16,1 

 

 

5,0 

 

1,4 

 

5,7 

14,5 

5,8 

 

12,5 

5,0 

6,0 

2,7 

26,0 

II 

II 

II 

III 

 

 

poza 

klasą 

poza 

klasą 

III 

II 

III 

 

II 

III 

III 

II 

II 

III 

III 

poza kategorią 

III 

II 

 

 

 

 

poza kategorią 

 

III 

II 

poza kategorią 

 

II 

poza kategorią 

 

poza kategorią 

I 

1988, 2000 

1988, 2000 

1987, 2004 

1978, 1986 

1996, 2006 

 

1992 

 

1988, 2004 

 

1992, 2000 

1992, 2000 

1978, 1986 

1996, 2006 

 

1993 

1988 

1996 

1989, 1995 

 

 

W 2006 r. stan czystości wód jeziora Górzno odpowiadał również III klasie czystości. 

Jakość wód pod względem sanitarnym nie budziła zastrzeżeń i odpowiadała normom I klasy 

czystości. W szczycie stagnacji letniej jezioro było w pełni stratyfikowane termicznie. 

Epilimnion sięgał do głębokości 4 m. Powierzchniowe warstwy wody zawierały umiarkowane 

ilości związków fosforu (II klasa). W warstwach naddennych jeziora zawartość fosforanów i 

fosforu całkowitego była bardzo wysoka i przekraczała dopuszczalne normy. Poza klasę 

wykraczała też średnioroczna zawartość azotu w warstwie powierzchniowej. Zdecydowanie 

wyższe były stężenia związków biogennych latem, co umożliwiło intensywny rozwój 

fitoplanktonu. Koncentracja chlorofilu „a” była latem 5-krotnie wyższa niż wiosną. Letni 

zakwit spowodował spadek przezroczystości wody z 1,3 m wiosną do 0,6 m latem. Był 

również jezdną z przyczyn wysokich wartości BZT5 (poza klasą) i CHZT (III klasa). 

W wieloleciu 1978-2006 mimo stałej III klasowej ocenia jakość wód jeziora Górzno 

ulegała zmianom. W latach 1978-1985 zaobserwowano wyraźny wzrost stężenia fosforu 

całkowitego w epilimnionie. Po odcięciu dopływu ścieków z Górzna w 1994 r. zmniejszyła 

się zawartość fosforu w wodach jeziora. Koncentracje tego biopierwiastka są jednak w 

dalszym ciągu wysokie, tak jak i związków azotu. Powoduje to wzrost produktywności wód. 

Zawartość chlorofilu „a” latem 2006 r. była 5 razy wyższa od oznaczonej w 1985 r.      

(Tabela …) 
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Obniżyła się również przezroczystość wód. Rozkład wyprodukowanej w jeziorze 

materii organicznej spowodował całkowity ubytek tlenu w hipolimnionie w 1996 r. i w 2006 

r. W 1985 r. obserwowano jeszcze niewielkie zasoby tlenowe. 

 

Tabela 21 Zmiany podstawowych wskaźników troficznych i jakości wód jezior Młyńskie 

 i Górzno w latach 1978 – 2006 (za Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska) 

Wskaźnik 

Jezioro Młyńskie Jezioro Górzno 

24.07. 

1978 

14.08. 

1985 

07.08. 

1996 

09.08. 

2006 

Wartości 
średnioroczne 

25.07. 

1978 

15.08. 

1985 

07.08. 

1996 

09.08. 

2006 

Wartości 
średnioroczne 

1985 1996 2006 1985 1996 2006 

Fosfor całkowity 

(mg P/dm3) 
0,083 0,185 0,180 0,366 0,158 0,165 0,212 0,059 0,555 0,070 0,097 0,348 0,050 0,070 

Azot całkowity 

(mg N/dm3) 
2,24 1,23 1,93 3,49 1,10 1,53 2,05 1,76 0,96 1,35 3,84 0,84 1,04 2,22 

Chlorofil „a” 

(mg/m3) 
n.b. 30,8 102,0 228,5 21,3 58,2 121,2 n.b. 18,7 51,2 96,2 15,3 26,5 57,2 

Widzialność 

krążka 

Seechi’ego (m) 

0,8 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 0,8 2,9 0,7 0,6 0,6 1,2 1,1 1,0 

 

W północnej części Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego położone są 

dwa malownicze jeziora Leźno Wielkie i Leźno Małe. Położone są w obszarze o wyjątkowo 

atrakcyjnych walorach krajobrazowych i o dużej wartości przyrodniczej. 

Zlewnia jezior leźnieńskich to obszar pierwotnie bezodpływowy. Na początku lat 80. 

ubiegłego wieku naturalny reżim jezior został zburzony. W 1984 r. w celu odprowadzenia 

nadmiaru wód w jeziorach wybudowany został rurociąg odpływowy z jeziora Leźno Wielkie 

do rzeki Samionki. Odcięto też jednak naturalny odpływ wód z jeziora Leźno Wielkie do 

jeziora Leźno Małe, co naruszyło bilans wodny i obniżenie się zwierciadła wody w tym 

ostatnim. Ocenia się, że zwierciadło wody w jeziorze Leźno Małe obniżyło się aż o około 2 

m. Po tych zmianach należy przypuszczać, że w stosunku do oficjalnych danych IMGW 

Słupsk z 1984 r. powierzchnia jeziora Leźno Małe wynosi aktualnie około 24 ha (było 30,1 

ha), objętość masy wody około 423 tys. m
3
 (było 993 tys. m

3
), głębokość średnia 1,8 m (było 

3,3 m), głębokość maksymalna 3,7 m (było 5,7 m), a długość linii brzegowej około 2500 m 

(było 2970 m). 

W zlewni jezior leźnieńskich położona jest zabudowa wsi Wielkie Leźno, Małe Leźno 

i Zalesie. Gospodarstwa pobierają wodę z wodociągów wiejskich, a ścieki gromadzone są w 

zbiornikach bezodpływowych. Na południowo-wschodnim brzegu jeziora Leźno Wielkie i na 

wschodnim brzegu jeziora Leźno Małe zlokalizowane są obiekty turystyczne (domki 

letniskowe, pensjonat, pole biwakowe). 

Naturalna podatność na degradację jeziora Leźno Małe została zaliczona do 

niekorzystnej III kategorii, a Leźno Wielkie do korzystniejszej II kategorii. W obydwu 
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wypadkach najgorszym wskaźnikiem jest % stratyfikacji wód. Niekorzystny jest też sposób 

zagospodarowania zlewni bezpośredniej, gdzie występuje przewaga pól uprawnych. 

Stan czystości wód jeziora Leźno Wielkie w 2000 r. odpowiadał II klasie, a stan 

sanitarny I klasie. Latem obserwowano całkowity zanik tlenu rozpuszczonego już w warstwie 

metalimnionu (od głębokości 5 m). Zanotowano w niej wysoką koncentrację fosforu 

całkowitego. Pozaklasowe wartości przyjęło też stężenie fosforanów. Produkcja pierwotna w 

jeziorze była niewysoka, o czym świadczy niezbyt wysoka (jak na jeziora GLPK) zawartość 

chlorofilu „a”. Przezroczystość wody wynosiła średnio w roku 1,7 m, wahając się od 2,3 m 

wiosną do 1,0 m latem. 

Porównując wyniki badań z 2000 r. z analogicznymi z 1992 r., zauważyć można 

wyraźną poprawę jakości wód w zakresie zawartości związków azotu. Nieco większa była 

natomiast produkcja pierwotna, co spowodowało obniżenie przezroczystości średnio aż o 1 m 

(w 1992 r. – 2,7 m). Na podobnym wysokim poziomie kształtowały się natomiast 

koncentracje związków fosforu w warstwie naddanej.  

Jakość wód jeziora Leźno Małe w 2000 r. odpowiadała III klasie czystości, a pod 

względem sanitarnym – II klasie. Warunki tlenowe latem były niekorzystne. Do głębokości 2 

m występowało przesycenie tlenem, natomiast nad dnem (3,5 m) tlen zanikał. Przez cały rok 

w warstwie powierzchniowej występowały wysokie, pozaklasowe stężenia azotu całkowitego. 

Jezioro charakteryzowało się wysoką produkcją pierwotną, wyrażoną pozaklasową wartością 

chlorofilu „a”, suchej masy sestonu oraz małą przezroczystością wody (od 1,3 m wiosną do 

0,65 m latem). Pozaklasową wartość osiągnęło również CHZT. 

W stosunku do 1992 r. nie zaszły istotne zmiany w jakości wód jeziora Leźno Małe, Z 

pozytywnych elementów zanotowano nieco niższe stężenia związków azotu oraz BZT5 w 

warstwie powierzchniowej jeziora. Nastąpiła też nieznaczna poprawa przezroczystości wody. 

Niestety pogorszeniu uległ wskaźnik miano coli – miara czystości higieniczno-sanitarnej 

wody. W 2000 r. zanotowano także zdecydowanie mniej korzystne warunki tlenowe nad 

dnem. 

Nieco na południe od jezior leźnieńskich znajduje się Jezioro Samińskie. Pod 

względem podatności na degradację jezioro znajduje się poza kategorią. Ze wszystkich 

analizowanych w tym zakresie wskaźników, jedynie „% wymiany wody w roku” przyjmował 

korzystne wartości (II kategoria). Niekorzystna jest też struktura użytkowania gruntów w 

zlewni, gdzie grunty orne zajmują aż 84,1% powierzchni. 

Jakość wód w 1993 r. odpowiadała normom III klasy czystości. Niewielka głębokość 

jeziora spowodowała, że latem nie wykształciła się stratyfikacja termiczna wody, a wyraźnie 
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wykształciła się stratyfikacja tlenowa. Z analizowanych wskaźników najbardziej niekorzystne 

(poza klasowe) wartości przyjmowała zawartość związków azotu. Poza klasowe wartości 

osiągnął chlorofil „a”, a także sucha masa sestonu latem. Obfitość planktonu w jeziorze 

zadecydowała o małej przezroczystości wody (od 1,2 m wiosna do 0,8 m latem). Stan 

sanitarny wody odpowiadał normom I klasy czystości. Wyniki badań wskazują na daleko 

zaawansowany proces eutrofizacji wód jeziora. 

Na południe od Jeziora Samińskiego znajduje się niewielkie jezioro Gutowo. Badania 

z 1992 r. sklasyfikowały wody jeziora do klasy nie objętej normą. W jeziorze wystąpiły 

wówczas śnięcia ryb na skutek deficytu tlenu. Badania wykazały m.in. wysoką koncentrację 

związków azotu i fosforu i ubóstwo fauny makrobentosu i zooplanktonu. Przyczyną 

degradacji wód jeziora było odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z Gorzelni i Zakładu 

Rolnego w Gutowie. 

W północno-wschodniej części GLPK położone jest jezioro Wlecz. Jezioro 

charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami morfometrycznymi. Pozbawione jest 

źródeł zanieczyszczeń. Zlewnia jeziora jest typowo leśna, bez zabudowy i zagospodarowania 

turystycznego. Stąd też posiada bardzo wysoką I kategorię podatności na degradację. 

Wyniki badań jakości wody z 1995 r. zakwalifikowały jezioro do II klasy, o czym 

zadecydowały głównie wysokie stężenia fosforanów latem w warstwie naddennej oraz 

pozaklasowe zawartości fosforu całkowitego w warstwie powierzchniowej. Również dosyć 

wysokie były stężenia azotu amonowego i azotu całkowitego. Pomimo to produkcja 

pierwotna była niewielka, a chlorofil „a” i sucha masa sestonu sklasyfikowane zostały w I 

klasie. Wysoka była również przezroczystość wody (średnio 2,6 m). 

W porównaniu do wcześniejszych badań z 1989 r. zaobserwowano podwyższenie 

stężeń fosforu całkowitego w powierzchniowej warstwie wody oraz azotu amonowego w 

okresie letnim w warstwie naddennej. Zmniejszyła się też nieco przezroczystość wody. 

Jednocześnie nastąpiło obniżenie koncentracji związków organicznych, fosforanów oraz 

azotu mineralnego. 

Ze względu na niewielką  głębokość maksymalną (1,5 m) szczególnie narażone na 

proces eutrofizacji jest jezioro Księte. W zlewni jeziora nie występują punktowe źródła 

zanieczyszczenia wód. Na północnym brzegu jeziora rozwija się zabudowa letniskowa. 

Głównym czynnikiem zanieczyszczenia wód jeziora jest działalność rolnicza na obszarze 

zlewni. 

Jezioro Księte charakteryzuje się bardzo dużą podatnością na degradację, 

wykraczającą poza kategorię. Tak niska odporność na zanieczyszczenie jest efektem 
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niekorzystnych cech morfometrycznych zbiornika oraz dużego wpływu obszaru zlewni, gdzie 

zdecydowanie przeważają grunty rolne, z których następuje wzmożony dopływ biogenów do 

wód jeziora. 

Ze względu na niewielką głębokość jeziora Księte, temperatura wody zarówno 

wiosną, jak i latem była wyrównana. Latem obserwowano silne przesycenie tlenem do 

głębokości 1 m. Wyniki badań z 2004 r. wskazują, że zawartość substancji biogennych w 

jeziorze była bardzo wysoka, a szczególnie latem. Nastąpił wówczas intensywny rozwój 

glonów, o czym świadczyła „rekordowa” w jeziorach GLPK wartość chlorofilu „a” (166,3 

mg/m
3
). Przezroczystość wody latem wynosiła jedynie 0,3 m. Zawartość materii organicznej 

w związku z nadmiernym rozwojem planktonu wykraczała poza klasę. Pozytywnym 

elementem oceny jest jedynie stan sanitarny, który odpowiadał normom I klasy. 

Porównując stan troficzny jeziora Księte ze stanem z 1988 r. zauważalny jest wzrost 

trofii. Szczególnie widocznym przejawem rozwoju tego procesu jest zwiększenie produkcji 

pierwotnej i obniżenie przezroczystości w okresie letnim. W 1988 r. jezioro Księte 

sklasyfikowano w III klasie. Wysoki stan troficzny i niska jakość wody w jeziorze jest 

wynikiem głównie dopływu fosforu ze zlewni poprzez dopływy oraz zasilania wewnętrznego 

z osadów dennych. 

W źródliskowej części zlewni Księtówki położone jest niewielkie i płytkie jezioro 

Wierzchownia. Jest to jezioro bardzo podatne na degradację, sklasyfikowane pod tym 

względem poza kategorią. Z analizowanych wskaźników, jedynie sposób zagospodarowania 

zlewni jeziora (zlewnia leśna) uzyskał korzystną ocenę. Tym niemniej zagrożenie jakości wód 

jeziora powoduje rozwijająca się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa, zlokalizowana w 

zlewni bezpośredniej jeziora. 

Badania z 1996 r. zakwalifikowały jezioro do II klasy czystości. 

 

11.1.3 Wody podziemne 

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono 

występowanie wód podziemnych holoceńskich i plejstoceńskich. Wody holoceńskie, tzw. 

„wierzchówki” są wodami płytkimi, występującymi na głębokości 2-3 m. Ze względu na zły 

stan sanitarny wody holoceńskie są bardzo rzadko eksploatowane. Znaczenie gospodarcze 

mają wody plejstoceńskie, występujące w trzech poziomach. Pierwszy występuje w dolinie 

Brynicy w utworach piaszczystych na głębokości kilka metrów. Woda występuje w serii 

piaszczystej i żwirowo-piaszczystej. Drugi poziom wodonośny występuje na większych 

przestrzeniach wysoczyzny w utworach piaszczystych i żwirowych, pod drugim pokładem 
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glin zwałowych. Jego głębokość dochodzi do 20 m. Zarówno pierwszy, jak i drugi poziom 

wodonośny są dość zasobne w wodę. Trzeci poziom wodonośny znajduje się na głębokości 

poniżej 20 m w serii piaszczystej pod glina zwałową. Z tego poziomu korzystają studnie 

głębinowe, zasilające sieć wodociągową w poszczególnych miejscowościach oraz studnie 

indywidualne. 

Północno-wschodnia część GLPK leży w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych „zbiornika Działdowo” (wg Mapy obszarów głównych zbiorników wód 

podziemnych – A. S. Kleczkowski, 1990). Jest to zbiornik wód czwartorzędowych, 

wymagających największej ochrony (ONO). Średnia głębokość ujęć wynosi 100 m, a 

szacunkowe zasoby dyspozycyjne 300 tys.m
3
/d. Przepływ wód w utworach 

czwartorzędowych w tym rejonie odbywa się ze wschodu na zachód. 

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego prowadzi się badania 

jakości zwykłych wód podziemnych w ramach sieci krajowej w Okalewku oraz w sieci 

regionalnej w Wielkim Leźnie. Wyniki badań monitoringowych wskazują na występowanie 

wód średniej jakości (klasa II) w Okalewku i Wielkim Leźnie chociaż w tym ostatnim 

przypadku notowane są przypadki wód III klasy (niskiej jakości), jak i wysokiej jakości (klasa 

Ib). 

W latach 90. ubiegłego wieku przez kilka lat prowadzone były na terenie GLPK w 

ramach monitoringu lokalnego badania jakości wód w studniach przyzagrodowych. W 

Nowym Świecie, Gutowie, Karwiu i Bryńsku stwierdzono zły stan sanitarny wód oraz 

podwyższone zawartości substancji biogennych. W źródle przy polu namiotowym w Górznie 

występowały wody średniej jakości. 

11.2. Ochrona gleb 

Brak istotnych lokalnych źródeł emisji, a także położenie poza zasięgiem 

zanieczyszczeń transgranicznych powodują, że gleby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego nie wykazują przejawów zanieczyszczenia.  Ten m.in. argument 

zadecydował, że na terenie leśnym w Górznie zlokalizowano wzorcową powierzchnię 

glebową. Największym potencjalnym źródłem zanieczyszczenia gleb jest działalność 

rolnicza. Rolnictwo nie ma jednak na terenie Parku charakteru intensywnego. Analiza 

porównawcza wykazuje, że gminy wchodzące w skład Parku znajdują się na odległych 

miejscach pod względem ilości stosowanych nawozów sztucznych i środków chemicznej 

ochrony roślin. 
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Prowadzone badania gleb na zawartość metali ciężkich i pierwiastków śladowych 

przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy wykazują bardzo korzystną sytuację. W 

miejscowościach wchodzących w skład Parku tylko w dwóch przypadkach stwierdzono I 

stopień (zawartość podwyższona) zanieczyszczenia kadmem (Gutowo, Radoszki) oraz I 

stopień zanieczyszczenia gleb siarką siarczanową w Okalewie. 

W okresie 1993-1997 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Toruniu 

prowadził monitoring „tłowy” zanieczyszczenia gleb nierolniczych i nieleśnych w Nowym 

Świecie. Wyniki badań są nadzwyczaj korzystne. Wykazały brak jakichkolwiek 

zanieczyszczeń i naturalną zawartość metali ciężkich. 

Pewne zagrożenie dla gleb Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

stanowi zjawisko erozji, a zwłaszcza erozji wietrznej. Miejscowości o największym udziale 

powierzchni gleb zagrożonych erozją wietrzną należą do terenów rolniczych, położonych na 

obrzeżach Parku. Charakteryzują się one z reguły dużym udziałem gruntów ornych oraz 

małym udziałem trwałych użytków zielonych oraz lasów w strukturze użytkowania gruntów. 

Należą do nich: Mełno (82%), Okalewko (79,3%), Zdroje (48,3%) i Samin (40,5%). 

Dużo mniejsze jest zagrożenie erozją wodną i wąwozową. Związane jest jedynie z 

obszarami o dużych deniwelacjach terenu i nie porośniętych lasami. Występuje strefowo na 

kontakcie wysoczyzn i rynien jeziornych oraz na zboczach doliny Brynicy, Księtówki i 

Górzanki. Największe powierzchniowo zagrożenie erozją wodną i wąwozową występuje na 

obrzeżach Parku, w rejonie miejscowości Zdroje i Samin. 

Najskuteczniejszą formą ograniczania zagrożenia erozji gruntów jest zalesienie stref 

zboczowych oraz kształtowanie pasów zadrzewień śródpolnych na terenach rolniczych. 

11.3. Warunki aerosanitarne 

Obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyróżnia się w regionie 

niezwykle wysoką jakością powietrza atmosferycznego. Na jego obszarze nie występują 

istotne źródła emisji zanieczyszczeń technologicznych. Obszar znajduje się również poza 

zasięgiem zanieczyszczeń transgranicznych. Korzystny dla Parku jest też fakt, że również 

otaczające obszary (za wyjątkiem miasta Lidzbark Welski) charakteryzują się niewielkimi 

wartościami emisji zanieczyszczeń z tendencjami ich obniżania. O jakości powietrza na 

obszarze Parku decyduje emisja zanieczyszczeń energetycznych z miejscowych palenisk i 

kotłowni lokalnych. Emitowane są głównie powstające w procesie spalania dwutlenek siarki, 

tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. Podstawowym paliwem pozostaje węgiel kamienny, spalany 

głównie w okresie grzewczym. Paleniska domowe wyposażone są najczęściej w kotły o 
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niskiej sprawności. Pozytywnym zjawiskiem jest instalowanie w nowobudowanych obiektach 

systemów grzewczych opartych o proekologiczne źródła ciepła (gaz, drewno, olej). Szacuje 

się, że około 80% emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzi z palenisk domowych. Nie są to 

emisje w ilościach powodujących degradację jakości powietrza. Jest to oddziaływanie 

lokalne, które w przypadkach dużej koncentracji emisji niskiej i przy niesprzyjających 

warunkach do rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, może powodować uciążliwości 

aerosanitarne. Dotyczyć to może w szczególności miasta Górzno. 

Okresowym źródłem zanieczyszczeń złowonnych mogą być obiekty hodowlane w 

Leźnie Wielkim i w Gutowie. To samo dotyczyć może kumulacyjnych stawów ziemnych w 

Gorzelni Gutowo, gdzie gromadzone są ścieki technologiczne. 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie Parku jest też emisja komunikacyjna 

(m.in. tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, ołów). Dotyczy to dróg wojewódzkich: 

Brodnica – Działdowo oraz Lidzbark Welski – Żuromin. Uciążliwości związane z emisją 

zanieczyszczeń komunikacyjnych dotyczą kilkudziesięciometrowej strefy przyległej do dróg i 

występującej zwłaszcza na odcinkach o utrudnionych warunkach do przewietrzania (śródleśne 

odcinki dróg). 

Rozpatrywany obszar charakteryzuje się też występowaniem niewielkiej ilości źródeł 

emisji technologicznej. Należą do nich m.in.: Gorzelnia w Gutowie, Piekarnie w Górznie, 

Bartniczce, Lubowidzu i Masarnia w Bartniczce. 

Danych o jakości powietrza na terenie GLPK dostarczają wyniki monitoringu 

prowadzonego przez WIOŚ Bydgoszcz. Wskazują na bardzo korzystną sytuację aerosanitarną 

zarówno pod względem zanieczyszczeń gazowych, jak i pyłowych. Zauważyć należy, że 

powiat brodnicki, a także żuromiński zakwalifikowane są do strefy C, gdzie nie występują 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń. Dotyczy to oceny ze względu na ochronę zdrowia i ze 

względu na ochronę roślin. 

Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki i dwutlenku azotu we wszystkich punktach 

daleko odbiegały od obowiązującej w danym okresie norm, a w skali województwa 

kujawsko-pomorskiego obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego należy do 

jednego z najczystszych. Zauważa się jednak występowanie wyraźnie wyższych stężeń 

zanieczyszczeń w punktach  i miejscowościach o zwartej zabudowie, o największej liczbie 

mieszkańców i o największej emisji zanieczyszczeń energetycznych. 
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Tabela 22 Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego (za Inspekcją Ochrony Środowiska) 

Lokalizacja 

Stężenia średnie roczne SO2 (µg/m3) Stężenie średnie roczne NO2 (µg/m3) 

1996 1997 1998 
2000/ 

2001 

2004/ 

2005 

2006/ 

2007 
1996 1997 1998 

2000/ 

2001 

2004/

2005 

2006/ 

2007 

Bartniczka 

gm. Grążawy 

 
Górzno 

ul. Ogrodowa 24 

 
Górzno, przy 

OOE „Wilga” 

 
Górzno, pole 

namiotowe 

 
Górzno, 

Rynek 

 
Fijałki 61 

 

Nowy Świat 
gm. Górzno 

 

- 

 
 

15,6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
6,3 

 

- 

 
 

- 

 
 

13,0 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
9,7 

 

7,9 

 
 

12,7 

 
 

8,4 

 
 

7,4 

 
 

- 

 
9,5 

 

 
6,5 

 

- 

 
 

- 

 
 

3,6 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
- 

 

- 

 
 

- 

 
 

3,7 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
- 

 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4,6 

 
- 

 

 
- 

- 

 

 
 

8,1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
7,0 

 

- 

 
 

- 

 
 

8,2 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
- 

 

13,1 

 
 

11,6 

 
 

9,6 

 
 

10,4 

 
 

- 

 
10,3 

 

 
9,0 

 

- 

 
 

- 

 
 

8,5 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
- 

 

- 

 
 

- 

 
 

6,5 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

 

 
- 

 

- 

 
 

- 

 
 

6,5 

 
 

- 

 
 

6,2 

 
- 

 

 
- 

 

 

Najwyraźniej widać to na przykładzie roku 1998, porównując poziom zanieczyszczeń w 

miejscowości Nowy Świat i rejon intensywnej zabudowy przy ul. Ogrodowej w Górznie. 

Analizując rozkład stężeń w poszczególnych sezonach, zauważa się podobny rozkład 

stężeń we wszystkich punktach latem i wyraźny wzrost stężeń w terenach zwartej zabudowy 

zimą. We wszystkich wypadkach stężenia zanieczyszczeń w okresie zimowym (grzewczym) 

były zdecydowanie wyższe niż latem. 

Analiza danych z wielolecia 1991-2001 wskazuje, że na początku lat 90,suma roczna 

opadu pyłu na terenie GLPK przekraczała dopuszczalną wówczas dla obszarów specjalnie 

chronionych wartość 40g/m
2
/rok.  Najwyższe notowane wartości przekraczały 100g/m

2
rok. W 

kolejnych latach następowało obniżenie wartości opadu pyłu, a następnie stabilizacja na 

niskim poziomie (około 20-30g/m
2
/rok). 

11.4. Warunki akustyczne 

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego poza tartakiem w 

Górznie oraz zakładami przemysłu drzewnego w Klonowie nie występują źródła hałasu 

przemysłowego (instalacyjnego). W ewidencji nie figurują źródła, które byłyby powodem 

uciążliwości w przeszłości. 

Źródłem hałasu komunikacyjnego są dwie drogi wojewódzkie: Lidzbark Welski – 

Żuromin, Brodnica – Działdowo oraz linia kolejowa Brodnica – Działdowo. Te dwie ostatnie 

przebiegają stycznie od Bartniczki do Gutowa. Uciążliwości akustyczne wymienionych dróg 

szacować można na odległość około 80-100 m od osi dróg i toru. 
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W 2000 r. średniodobowy ruch samochodowy na drodze Brodnica – Działdowo 

wynosił na rozpatrywanym odcinku 1047 pojazdów (około 70% samochodów osobowych). 
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12. DELIMITACJA OBSZARU GLPK 

Biorąc pod uwagę wystepujące podobne uwarunkowania, w tym: sposób 

użytkowania gruntów, wartości przyrodnicze, walory krajobrazowe, dominujące i 

specyficzne typy roślinności,  walory szaty roślinnej, naturalne i cenne zbiorowiska roślinne, 

a także rzadkie, zagrożone i chronione składniki flory, przestrzennie na obszarze 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wydzielono 49 jednostek 

powierzchniowych (zwanych elementarnymi). Jednostki te o różnej wielkosci, wydzielone 

w zależnosci od lokalnych uwarunkowań, przedstawiono graficznie na mapie nr 7. 

Oprócz ich znaczenia przy opisie flory (patrz rozdział 4.3), ich znaczenie będzie 

ogromne w dalszym etapie prac (w części III), w którym zostaną określone działania 

ochroone w odniesieniu do określonych obszarów reprezentujących różnego rodzaju 

ekosystemy. 

 


